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Úvod

Předmětem disertační práce je  analýza vlivu vybraných osobních, rodinných a školních 
faktorů na matematickou gramotnost žáků v zemích střední Evropy tj. České republiky, 
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Mezi osobní a rodinné faktory jsme 
např. zařadili pohlaví žáka, vzdělání jeho rodičů a pracovní zatížení matky. Mezi školní 
faktory patří např. typ školy, lokalita a velikost školy a dále charakteristiky vyučování 
matematiky. V  případě všech zemí též charakterizujeme jejich vzdělávací systém a výsledky 
v mezinárodních srovnávacích výzkumech ve vzdělávání, abychom začlenili naši analýzu do 
kontextu fungování školství v příslušných zemích.

Pro zjištění efektů jednotlivých proměnných na výsledky žáků v matematické gramot
nosti jsme využili data z mezinárodního srovnávacího výzkumu ve vzdělávání PISA 2003. V  
každé ze 41 zúčastněných zemí byl v rámci tohoto výzkumu vybrán reprezentativní vzorek 
patnáctiletých žáků, kteří byli testováni ve čtyřech oblastech - matematické, čtenářské a 

přírodovědné gramotnosti a řešení problémových úloh. Žáci dále vyplňovali tzv. Žákovský 
dotazník, v němž byli tázáni na jejich osobní a rodinné charakteristiky a dále hodnotili vy
učování matematiky a školu, kterou navštěvují. Ředitelé jejich škol vyplňovali tzv. Školní 
dotazník týkající se základních charakteristik škol. Takto sebraná data se mohou využívat 

v celé řadě analýz. Tato práce je  sekundární analýzou využívající data PISA 2003 s cílem 

získání hlubšího vhledu do fungování školství v zemích střední Evropy.

Abychom mohli porovnat vliv vybraných faktorů na výsledky žáků v zemích sřední 
Evropy se zeměmi, které dosáhli vynikajícího výsledku v testech matematické gramotnosti, 
zařadili jsme do naší analýzy ještě další tři země - Hong Kong, Finsko a Nizozemí. Můžeme 
tak porovnat, které faktory hrají nejdůležitější roli v těchto zemích, a zda se jejich efekt 
liší od zemí střední Evropy.

Tato práce je  rozdělená do šesti kapitol. První kapitola Mezinárodní srovnávací výzkumy 
ve vzdělávání a sekundární analýza jejich dat uvádí námi studovaný problém do kontextu 
mezinárodních srovnávacích výzkumů. Nejprve jsou v charakterizovány nejdůležitější or
ganizace na poli těchto výzkumů, tj. IEA a OECD. Jsou popsány jejich zásadní aktivity
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Üvod

od počátku jejich založení s důrazem na dva nejznámnější a svým rozsahem největší vý
zkumy TIMSS a PISA. Vzhledem к tomu, že naše práce je sekundární analýzou, ve které 
jsou využity data z PISA 2003, vymezujeme v závěru této kapitoly pojem  sekundární ana
lýza a uvádíme příklady sekunárních analýz využívající data z mezinárodních srovnávacích 

výzkumů ve vzdělávání.
V druhé kapitole Formulace výzkumného problému se již zaměřujeme na výzkumný 

problém a jednotlivé výzkumné podproblémy. Uvádíme i přehled literatury, v niž byly 
řešeny stejné či podobné otázky.

Ve třetí kapitole Popis dostupných dat a vybraných proměnných detailně popisujeme 
datové soubory výzkumu PISA 2003, dále extrakci dat pro účely naší analýzy a nakonec 
všechny proměnné včetně jejich škál, jejichž vliv na matematickou gramotnost je  zkoumán 
v případě všech zemí.

Ve čtvrté kapitole Statistický model pro zpracování dat jsou uvedeny teoretické základy 
hierarchického modelu a jeho speciálních případů, tj. modelu lineární regrese, random ef
fects modelu a fixed effects modelu. Všechny modely jsou navzájem porovnány. Následně 
je popsáno, jak je  hierarchický model využit pro analýzu dat v naší práci.

V  páté kapitole Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost v jednot

livých zemích jsou analyzována data sebraná v rámci výzkumu PISA a to za země střední 
Evropy (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko) a za tři velmi 
úspěšné země (Finsko, Hong Kong a Nizozemí). Před samotnou analýzou je navíc popsán 

vzdělávací systém těchto zemí a jejich výsledky v mezinárodních srovnávacích výzkumech 

ve vzdělávání, díky čemuž si čtenář vytvoří globální obrázek o fungování školství v těchto 
zemích.

V poslední šesté kapitole Porovnání zem í shrnujeme výsledky analýzy vlivu vybraných 
faktorů v jednotlivých zemích. Dále uvádíme i možné důvody vynikajících výsledků Hong 

Kongu, Finska a Nizozemí.
V  příloze jsou dále uvedeny výsledky všech zúčastněných zemí ve všech fázích výzkumu 

PISA a TIMSS, dále jsou zde i ukázky konkrétních úloh v testech matematické gramotnosti 
PISA 2003, Žákovský dotazník PISA 2003, Školní dotazník PISA 2003 i ukázka programu 

pro extrakci dat. Celá analýza je navíc doprovázena řadou tabulek, obrázků a grafů. Z 
tohoto důvodu je práce poměrně rozsáhlá. Přílohy lze proto najít na přiloženém CD.

Celkový text je  přizpůsoben tomu, aby byl srozumitelný i pro čtenáře, který není odbor

níkem ve statistice. Výjimku tvoří pouze čtvrtá kapitola, kde jsou pro vytvoření kontextu 
práce popsány teoretické základy statistického modelu pro analýzu dat. I v této kapitole 
jsou však uvedeny příklady využití zmíněných modelů, aby všichni čtenáři získali přehled 
o jejich možné aplikaci.
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Až na první kapitolu je práce originálním dílem autorky. Analýza vlivu vybraných 
fakorů na matematickou gramotnost PISA 2003 v zemích střední Evropy, která využívá 
hierarchický model, nebyla dosud nikde publikována.
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Kapitola 1

Mezinárodní srovnávací výzkumy ve 
vzdělávání a sekundární analýza 
jejich dat

1.1 Organizace pořádající výzkumy

V  této části charakterizujeme dvě nejdůležitější organizace zabývajícími se srovnáním zemí 
v oblasti vzdělávání. Jedná se o IEA (International Association for the Evaluvation of 

Educational Achievement) a OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develo
pment). Podrobnější informace o dvou klíčových studiích těchto organizací, TIMSS (Third 

International Mathematics and Science Study) a PISA (Programme for International Stu
dent Assessment), bude pojednáno v části 1.2.

IE A

IEA se zabývá komparativním výzkumem převážně zaměřeným na srovnávání vědomostí 

a intelektových dovedností. V  oblasti zjišťování výsledků výuky má dlouholetou tradici. V 
knize Postlethwaite (1999) jsou rozlišeny čtyři fáze fungování této organizace.

První fáze zahrnuje období do poloviny 60. let. V  roce 1958 se setkalo několik vedou

cích výzkumníků v oblasti vzdělávání v Anglii a na UNESCO Institutu pro vzdělávání v 

Hamburku s cílem, který vyplýval z potřeby společné mnoha zemím: získat komplexní a 
emipiricky ověřené poznatky o vzdělávacích systémech. V  letech 1959 - 1961 byla prove
dena pilotní studie v 12 zemích (11 evropských zemí a USA), která měla ukázat, zda je 
myšlenka mezinárodních srovnávacích výzkumů plodná, a jaké jsou meze realizování těchto
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Kap. 1. Mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání a sekundární analýza jejich dat

výzkumů. Na základě závěrů vyvozených z pilotní studie vznikla organizace IEA.
Roku 1962 se stal jejím předsedou Thorsten Husén ze Švédska, který tento post držel 

do roku 1978. V  letech 1962-1966 probíhal důležitý výzkumný projekt FIMS (First In
ternational Mathematics Study), jehož cílem bylo zjistit, jaký vliv má školní a domácí 
prostředí žáků na jejich výsledky v matematice. Testovanou populaci tvořili 13-letí žáci a 
žáci ukončující střední školu. Roku 1967 byla IEA právně založena v Belgii.

Druhá fáze zahrnuje období od poloviny 60. let do konce 70. let. V  letech 1966- 1975 se 
podnikají výzkumy v dalších šesti oblastech: přírodní vědy, porozumění čtenému, literatura, 
angličtina jako cizí jazyk, francouzština jako cizí jazyk a občanská výchova. Souhrnně byly 
tyto výzkumy označeny jako The Six-subject Study.

Testovaná populace byla tvořena 10-letými žáky (populace 1), 14-letými žáky (popu
lace 2), žáky v posledním roku programu vyššího sekundárního vzdělávání (populace 4) a 
skupinou žáků, kterou si mohla volit každá zúčastněná země dle vlastních záměrů a jejíž 
výsledky nebyly používány v mezinárodních srovnávacích analýzách (populace 3). V pří
padě anglického a francouzského jazyka bylo navíc požadováno, aby měli žáci absolvované 
alespoň dva roky výuky těchto předmětů. Výzkumu v oblasti přírodních věd se zúčastnilo 
19 zemí, porozumění čtenému 15 zemí, literatury 10 zemí, francouzštiny 8 zemí, angličtiny 
11 zemí a občanské výchovy 8 zemí.

Mezinárodní experti se přibližně 5 let zabývali tím, jak nejlépe změřit výstupy v jednot
livých předmětech. Výstupy testování se totiž předmět od předmětu lišily - např. v případě 
přírodních věd byly zjišťovány znalosti v biologii, fyzice, chemii a zeměpisu, zjišťovalo se 
porozumění podstatě přírodních věd, měřeny byly praktické a intelektové dovednosti (apli
kace, analýza, syntéza) a dále byl i zjišťován zájem o přírodní vědy. Obecně však můžeme 
říci, že ve všech testovaných oblastech byly zjišťovány nejen znalosti, intelektové dovednosti 
a postoje žáků, ale i informace o výuce.

Třetí fáze zahrnuje období od začátku 80. let do poloviny 90. let 20. století. V  tomto 
období proběhlo mnoho samostatných výzkumů. Některé z nich navazují na výzkumy v 
předchozím období, SIMS (Second International Mathematics Study) a SISS (Second Inter
national Science Study). Probíhají i nové výzkumy, např. Classroom Environment, Written 
Composition a Reading Literacy.

Bylo pořádáno mnoho školení o výzkumných metodách používaných v oblasti vzdělá
vání a seminářů týkajících se rozvoje a inovace kurikula. Zkoumány byly krátko- a dlou
hodobé efekty preprimárního vzdělávání. Vznikají i longitudiální studie zabývající se pře
chodem žáků ze školy do práce.

Čtvrtá fáze zahrnuje období od poloviny 90. let do konce 20. století. V  tom to období 
proběhl mimo výzkumů SITES-M1 (Second Information Technology in Education Study
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1.1. Organizace pořádající výzkumy

Module 1) a CIVED (Civic Education Study) jeden z nejznámějších výzkumů IEA a svým 
rozsahem jeden z největších dosud realizovaných výzkumů v oblasti vzdělávání, výzkum 

TIMSS.
První hlavní sběr dat výzkumu TIMSS se uskutečnil roku 1995. TIMSS byl již třetím 

výzkumem matematického a přírodovědného vzdělávání. Před tím se uskutečnily, jak je 
již výše uvedeno, dva výzkumy matematického a dva výzkumy přírodovědného vzdělávání 
(FIMS, SIMS, The Six-subject Study - Science a SISS). Ukázalo se, že bude účelné oba 
výzkumy spojit a to nejen z důvodů ekonomických, ale i proto, že vzdělávání v matematice 
a přírodních vědách má mnoho společných rysů.

Další šetření byla realizována v roce 1999 pod názvem TIM SS-R (Third Internatio
nal Mathematics and Science Study-Repeat) a TIMSS 2003. Idea těchto výzkumů byla 
podobná jako v případě TIMSS 1995. Mimo tyto výzkumy proběhl véž výzkum TIMSS- 
R 1999 Video. Cílem bylo ukázat odlišnost výukových m etod a stereotypů ve vyčování 
matematiky a přírodních věd v jednotlivých zemích, což je  mělo inspirovat к případným 
změnám ve vyčování těchto předmětů. Klíčový význam pro tuto analýzu měly nahrávky 
vyčovacích hodin náhodně vybraných učitelů.

Od konce 20. století do současné doby probíhá řada dalších výzkumů, které navazují 
na předchozí již uzavřené výzkumy. Výzkumy TIMSS je plánováno pořádat ve čtyřletých 
cyklech. Novou myšlenkou je testování znalostí žáků na konci vyššího sekundárního stupně 
se specializací na matematiku či fyziku v rámci TIMSS Advanced 2008. Testy z matematiky 
budou rozděleny do třech částí - algebra, kalkulus a geometrie a testy z fyziky do čtyřech 
částí - mechanika, elektrika a magnetismus, teplo a teplota a jaderná energie.

Pokračuje se ve výzkumech čtenářské gramotnosti u 9-letých a 10-letých žáků. Na již 
realizovaný výzkum PIRLS 2001 navazuje výzkum PIRLS 2006. Předmětem testování je 
porozumění čtenému, zjišťován je i zájem žáků o knihy, časopisy aj. Výzkumy čtenářské 

gramotnosti mají probíhat v pětiletých cyklech.
Dále se pokračuje i ve výzkumech používání informačních technologií ve vzdělávání. 

Na výzkum SITES-M1 navazuje realizovaný výzkum v roce 2000-2001 SITES-M2 (Second 
Information Technology in Education Study Module 2) a dosud neuzavřený výzkum SI
TES 2006 (Second Information on Technology in Education Study 2006). Hlavním cílem 
výzkumu SITES je  zjistit, jak školy v jednotlivých zemích reagují na změny spojené s 

přechodem к informační společnosti. Na základě dotazníkového šetření mezi řediteli škol a 
koordinátory výpočetní techniky bylo například zjišťováno, jak jsou školy v jednotlivých 
zemích vybaveny výpočetní technikou, jaká je její kvalita, jaký přístup mají jednotlivé 
země ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií.

V  oblasti občanské výchovy je na rok 2009 plánován výzkum ICCS (International Civic
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and Citizenship Education Study), který navazuje na již uzavřený výzkum CIVED z roku 

1999. Cílem je zjistit, jak jsou mladí lidé připraveni ujmout se občanských rolí ve společ
nosti. Pro tyto účely je  sestavován test o porozumění struktury společnosti a také dotazník 
zkoumající postoje к různým společenským jevům.

O ECD

V 90. letech vstoupilo na pole mezinárodních výzkumů v oblasti vzdělávání i OECD. Již od 
roku 1992 vydává publikaci Education at a Glance (viz OECD (2005)), v níž jsou ukazatele 
vzdělávacích systémů členských a přidružených zemí. Jsou např. sledovány výdaje na žáka, 
vztah vzdělávání ve vztahu к hrubému domácímu produktu, přístup ke vzdělávání, školní 
prostředí a organizace škol. Ukazatele byly konstruovány nejčastěji na základě šetření IEA.

Na konci 20. století se zástupci členských zemí OECD rozhodli pro zorganizování vlast
ního výzkumu PISA, který se svým pojetím  bude odlišovat od výzkumů IEA. К tomuto 
rozhodnutí byli vedeni přesvědčením, že je  zásadní ukázat, jak školství reaguje na změny 
probíhající ve společnosti. Nejdůležitějším rysem výzkumu PISA je jeho orientace na vě
domosti a dovednosti potřebné pro život. Základní otázkou tedy není, zda se žáci naučili 
to, co je dáno v kurikulu, ale zda jsou schopni řešit matematické, přírodovědné, čtenářské 

a problémové situace vyplývající z praktického života.

Výzkum PISA je společně s TIMSS jedním z největších srovnávacích výzkumů v oblasti 
vzdělávání. Podrobnější popis tohoto výzkumu lze najít v následující části 1.2.

1.2 Příklady výzkumů - PISA a TIMSS

Mezi nejčastěji diskutované a svým rozsahem nej větší mezinárodní výzkumy ve vzdělávání 
patří TIMSS a PISA. V  této části si tyto výzkumy detailně popíšeme. U každého z nich 
se zmíníme o cíli, fázích, zúčastněných zemích, dále testované populaci a prostředcích, 
kterých bylo využito pro získávání dat. V  případě PISA se více zaměříme na matematickou 
gramotnost, jednu z jejích testovaných oblastí, jejíž analýze se v této práci věnujeme. V 
závěru této části oba tyto výzkumy porovnáme.

TIM SS

Vedle výzkumu PISA je mezinárodně velmi dobře známý i výzkum TIMSS. Podobně jako 
u výzkumu PISA popíšeme cíl, fáze, testovanou populaci, testy a dotazníky a výsledky 

zemí.
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1.2. Príklady výzkumů - PISA a TIMSS

Předmětem zkoumání bylo kurikulum ve třech rovinách - zamýšlené, realizované a do
sažené (osvojené) kurikulum. Zamýšleným kurikulem se rozumí cíle výuky matematiky 
a přírodovědných předmětů tak, jak jsou definovány na jednotlivých stupních vzděláva
cího systému. Realizovaným kurikulem se rozumí učivo skutečně předané žákům učiteli na 
konkrétních školáoh. Dosaženým kurikulem se rozumí učivo, které si žáci skutečně osvojí.

Informace o zamýšleném kurikulu byly získávány z analýzy učebních osnov, nejpou
žívanějších učebnic a dotazníkového šetření. Všechny země vyplňovaly dotazníky, které 
zjišťovaly základní charakteristiky vzdělávacích systémů (např. rozdělení zodpovědností a 
pravomocí, rozhodovacích mechanismů, přípravy učitelů). Další část dotazníkového šetření, 
která měla poskytnout informace o zamýšleném a realizovaném kurikulu, proběhla mezi 
žáky, učiteli a řediteli škol. Žáci odpovídali na otázky týkající se jejich vztahu к matematice 
a přírodovědným předmětům, průběhu výuky, domácího prostředí a trávení volného času. 
Učitelé odpovídali na otázky týkající se probíraného učiva, učebních metod, používaných 

učebnic a názorů na výuku příslušného předmětu. Ředitelé poskytli informace o základ
ních charakteristikách. Informace o dosaženém kurikulu byly získávány z žákovských testů. 
Testováno bylo učivo, které bylo vyučováno ve všech zúčastněných zemích.

Testovanou populaci v roce 1995 tvořili 9-letí žáci (populace 1), 13-letí žáci (populace 2) 

a studenti v posledních ročnících všech typů středoškolského vzdělávání (populace 3). V  

roce 1999 byla testována populace 2 a v roce 2003 populace 1 a populace 2.

Statistiky mluví samy za sebe, pravý význam výzkumu TIMSS však spočívá v položení 
základů pro sledování trendů ve vzdělávání, sledování faktorů, které mají vliv na výsledky 
studentů, shromáždění podkladů pro určení cílů vzdělávací politiky aj. V  mnoha státech 
došlo ke konkrétním změnám v oblasti vzdělávání. Na Islandu vedly například informace 

získané ve výzkumu TIMSS к doporučení zvýšit počet hodin matematiky a přírodních věd 
na v primárním stupni. Na Filipínách zavedli program pro 100 000 učitelů matematiky a 
přírodních věd po dobu pěti let, který měl přispět ke zkvalitnění výuky těchto oblastí. V  
Makedonii proběhlo v historii první hodnocení studentů na národní úrovni.

P ISA

PISA je mezinárodní studie v oblasti vzdělávání pořádaná organizací OECD. Hlavním cílem 

je zjistit, jak jsou patnáctiletí studenti schopni využít znalostí a dovedností z vybraných 
vzdělávacích oblastí při řešení reálných situací a problémů. Kolem patnáctého roku se 
ve většině zemí ukončuje povinná školní docházka, a proto jsou tato měření důležitým 
indikátorem funkčnosti vzdělávacího systému.

Vzdělávací oblasti, na které se PISA zaměřuje, jsou čtení, matematika a přírodní vědy.

9



Pro zdůraznění funkčního využití znalostí a dovedností v různých reálných situacích byly 
jednotlivé oblasti pojmenovány čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a přírodo
vědná gramotnost. Čtenářská gramotnost je definována jako schopnost jedince porozumět 
psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej к dosahování určených cílů, к rozvoji 
vlastních schopností a vědomostí а к aktivnímu začlenění do života lidského společenství. 
Matematická gramotnost je  definována jako schopnost jedince poznat a pochopit roli, kte
rou hraje matematika ve světě, dělat podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, 
aby pomáhala naplňovat jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýš
livého občana. Přírodovědná gramotnost je definována jako schopnost jedince využívat 
přírodovědné vědomosti, klást otázky a z daných skutečností vyvozovat závěry vedoucí 
к porozumění světu přírody a pomáhající v rozhodování o něm a změnách působených 
lidskou činností.

OECD se rozhodlo pořádat PISA v tříletých cyklech, přičemž v každém cyklu je věno
vána zvýšená pozornost jedné z gramotností. První měření proběhlo v roce 2000. Důraz byl 
tehdy kladen na čtenářskou gramotnost. Tohoto měření se zúčastnilo 43 zemí, z toho 28 
členských zemí OECD. Druhá studie byla realizována v roce 2003, zvýšená pozornost byla 
věnována matematické gramotnosti. V  této studii byla mimo třech uvedených gramotností 
testována i oblast řešení problémových úloh. Cílem bylo ukázat, jak jsou studenti schopni 
řešit problémové mezidisciplinární situace, v nichž není na první pohled jasný postup řešení. 
Mezidisciplinárními situacemi myslíme situace, které souvisejí s více než jednou kurikulární 
oblastí či více než jednou z testovaných gramotností. Studie se zúčastnilo podobný počet 
zemí jako v prvním měření - 41 zemí, z toho všech 30 členských zemí OECD. Výsledky 
všech zemí v již uzavřených výzkumech PISA 2000 a PISA 2003 lze najít v tabulkách A .l, 
A .2 а A.3.

Poslední měření proběhlo v roce 2006, v němž byl důraz kladen na přírodovědnou 
gramotnost. Počet zúčastněných zemí oproti předchozím rokům vzrostl na 57, z toho 30 
zemí bylo členských. Na rok 2009 je plánováno další měření, přičemž důraz by měl být 
kladen stejně jako v roce 2000 na čtenářskou gramotnost. Výzkumu se hodlá zúčastnit 

přibližně 65 zemí.
Nyní se více zaměříme na měření z roku 2003, které sdílí mnoho společných prvků 

i s měřeními v jiných rocích. Přiblížíme si ideu výběru populace, testů z matematické 
gramotnosti a dotazníkového šetření zaměřujícímu se na získání informací o testovaných 
studentech a školách, které tito studenti navštěvují.

Testovanou populací jsou patnáctiletí žáci, přesněji řečeno všichni žáci, kteří v dubnu 
roku 2003, kdy probíhalo testování ve všech zemích, byli ve věku od patnácti let a třech 
měsíců do šestnácti let a dvou měsíců.

Kap. 1. Mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání a sekundární analýza jejich dat
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Pro získání reprezentativního vzorku této populace byly učiněny dva kroky. První krok 
spočívá ve výběru škol, druhý ve výběru žáků z těchto škol. Nejprve byl ve všech zemích vy
tvořen seznam všech škol, ve kterých se žáci ve výše uvedeném věku nacházeli. Na listu byly 
uvedeny všechny školy včetně speciálních škol se žáky s různým typem postižení. Výběr 
jednotlivých škol z tohoto seznamu byl učiněn na základě zohlednění stratifikačních pro
měnných. Stratifikačními proměnnými myslíme proměnné, podle nichž byly školy rozděleny 
do skupin. V  různých zemích byly použity různé stratifikační proměnné, což vyplývá ze 
specifičnosti každého vzdělávacího systému. V  České republice byly školy rozděleny podle 
jejich typu (základní školy, gymnázia víceletá, gymnázia čtyřletá, střední odborné obory 
ukončené maturitní zkouškou, střední odborné obory neukončené maturitní zkouškou, spe
ciální školy - zvláštní školy, praktické školy a učiliště), dále podle geografických oblastí 
(celkem definováno 14 oblastí) a podle velikosti školy. V  Hong Kongu byla pro stratifikaci 
použita pouze jedna proměnná - typ škol. Ve Finsku byly použity dvě proměnné - geogra
fická oblast a lokalita školy ve městě či vesnici. Stratifikační proměnné pro ostatní země 
lze najít v publikaci OECD (2005). V každé zemi mělo být minimálně vybráno 150 škol.

Na školách vybraných v prvním kroku byl učiněn seznam patnáctiletých žáků, z nichž 

se náhodně vylosovalo 35 žáků. Každý žák na vybrané škole měl stejnou pravděpobnost, 
že se dostane na list testovaných žáků v PISA. Pokud některé vybrané školy odm ítly účast 
či na některých vybraných školách bylo к dispozici méně než 35 patnáctiletých žáků, bylo 
nutné vybrat náhradní školy a to tak, aby minimální počet testovaných studentů v každé 
zemi byl 4500. Tyto náhradní školy byly vybrány podle stratifikačních proměnných tak, 
aby adekvátně zastoupily danou školu.

Každá země mohla navíc ze seznamu všech testovaných žáků vyřadit žáky, kteří nebyli 
schopni podle vyjádření ředitele pochopit instrukce к testu, dále fyzicky postižené jedince, 
kteří nebyli schopni dostát testovacích podmínek a žáky, kteří nebyli schopni vyplnit test 

kvůli jazykovým problémům. Maximálně bylo v každé zemi možné podle těchto kritérií 
vyřadit pět procent žáků.

Takto vybraným žákům byl předložen testový sešit, jehož vzniku předcházela intelektově 
náročná a dlouho trvající práce. Výzkum PISA 2003 oficiálně začal v září 2000 a byl 
uzavřen v prosinci 2004. Na konci roku 2000 se po stanovení expertních komisí pro každou 
testovanou oblast začalo pracovat na sestavování otázek. Na tom to náročném úkolu se 

podílely nejen expertní komise, ale také národní týmy odborníků. Otázky byly diskutovány 
na mnoha shromážděních (Portugalsko, Lisabon, květen 2001; Nizozemí, Nijmegen, září 
2001; Česká republika, Praha, říjen 2002; Austrálie, Melbourne, říjen 2002) a testovány na 
vzorku žáků v rámci předvýzkumu. Na základě připomínek expertních komisí, národních 
týmů, shromáždění a předvýzkumu byly otázky neustále revidovány a mnoho z nich bylo
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shledáno pro výzkum PISA jako nevhodné.

Nakonec bylo vybráno celkem 167 otázek, které měly být použity v hlavním šetření. 
Těchto 167 otázek bylo následně rozděleno do 13 klastrů (sedm klastrů z matematiky M l 
až M7 a po dvou klastrech z čtenářské gramotnosti R1 a R2, přírodovědné gramotnosti 
SI a S2 a oblasti řešení problémových úloh PSI a PS2). Do každého testového sešitu byly 
zařazeny 4 klastry úloh. Celkový počet testových sešitů byl 13. V  testovém sešitu 1 byly 
například tři klastry úloh z matematiky (M l, М2 a M4) a jeden klastr ze čtení (R I). V 
testovém sešitu 2 byly rovněž tři klastry z matematiky (М2, М3 a M5) a jeden klastr ze 
čtení (R2). Každý klastr úloh byl použit ve čtyřech testových sešitech tak, aby v každém 
z nich byl na jiném místě v pořadí. Např. klastr z matematiky M l byl v testovém sešitu 
1 na prvním místě mezi všemi čtyřmi klastry, v testovém sešitu 13 na druhém místě, v 
testovém sešitu 11 na třetím a v testovém sešitu 5 na čtvtém místě. Tímto bylo mimo jiné 
zohledněna postupující únava studentů během testovací doby. Lze totiž předpokládat, že 
klastrů zařazenému v testovém sešitu na čtvrtém místě bude věnována menší pozornost než 
klastrům na prvních dvou místech. V  každém z testových sešitů byl alespoň jeden klastr 
úloh z matematiky, protože tato oblast byla hlavní testovací oblastí.

Pro vyplnění každého z klastrů bylo stanoveno 30 minut. Celková doba na vyplněné 
celého testového sešitu byla tedy 120 minut.

Otázky z matematické gramotnosti rozdělujeme podle několika kritérií: kontext, do 
kterého jsou úlohy zařazeny, matematický obsah a matematické kompetence nutné к řešení 
úloh.

Otázky vycházejí ze situací, které se odehrávají v reálném světě. Podle toho, jak jsou 
situace žákům blízké, můžeme rozlišit čtyři typy kontextu těchto situací: osobní, vzdělá
vací/pracovní, veřejné a vědecké. Otázky v kontextu vědeckém jsou považovány pro pat
náctileté za nej vzdálenější, nejbližší jim  jsou naopak otázky v kontextu osobním.

Matematický obsah je rozdělen do čtyřech tématických okruhů. Prvním z nich je  kvan
tita, kde jsou úlohy ověřující chápání relativní velikosti, rozpoznávání číselných struktur 
a užívání čísel к vyjádření kvantity a příslušných vlastností objektů reálného světa. Dru
hým z nich je prostor a tvar, jehož obsahem je  pochopení základních vlastností předmětů 
a jejich vzájemné polohy, dále pochopení vztahů mezi tvary a jejich zobrazeními a chá
pání toho, jak lze jednotlivé trojrozměrné objekty zobrazit v rovině. Třetím tématickým 
okruhem je změna a vztahy, jehož součástí jsou matematické funkce, jimiž lze popsat či 
modelovat vztahy mezi jevy kolem nás. Posledním čtvrtým okruhem je neurčitost, který 
zahrnuje aplikaci statistiky a pravděpodobnosti jako je sběr dat, analýza dat, prezentace 
a znázorňování dat.

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro rozdělení otázek do skupin jsou matematické kom

Kap. 1. Mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání a sekundární analýza jejich dat
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petence potřebné pro řešení úloh. Jedná se o tři velké třídy kompetencí: reprodukce, in
tegrace a reflexe. Otázky, které pro své vyřešení vyžadují pouze kompetenci reprodukce, 
se většinou týkají znalosti faktů a běžných způsobů reprezentace problémů, rozeznávání 
ekvivalentů, vybavení si běžných matematických objektů a vlastností, provádění rutinních 
postupů, aplikaci standardních algoritmů a technických dovedností, práci s výrazy obsa
hujícími symboly a vzorci ve standardní formě a provádění výpočtů. Další skupinu otázek 
tvoří ty, které vyžadují pro správné vyřešení kompetenci integrace, jež je uplatňována v 
situacích ne zcela rutinních, jak je tomu v případě kompetence reprodukce, ale na druhou 
stranu pro žáky ne zcela neznámých. Poslední třídu kompetencí tvoří reflexe, která se týká 
schopností žáka uvažovat o postupech potřebných к řešení problému. Jde zejména o schop
nost žáka plánovat strategie řešení a aplikovat je  na problémové situace, které zahrnují 
více prvků a jsou daleko méně známé než situace typické pro třídu integrace.

Rozdělení otázek do skupin podle kompetencí je  úzce spojeno s obtížností úloh. Ve 
výzkumu PISA byly otázky rozděleny do šesti skupin podle obtížnosti, přičemž v nejob
tížnějších z nich museli žáci využívat kompetenci reflexe a naopak v nej snadnějších stačilo 
využívat pouze kompetenci reprodukce. Šest úrovní obtížnosti otázek odpovídá šesti úrov
ním matematické gramotnosti, které jsou nutné pro vyřešení daných otázek. Popis všech 
šesti úrovní matematické způsobilosti lze najít na obrázku 1.1.

Druhá úroveň byla stanovena jako základní úroveň matematické gramotnosti. Žáci, kteří 
ji dostáhli, jsou schopni řešit situace vyžadující základní aplikaci matematiky. Naopak žáci, 
kteří ji nedosáhli, tj. dosáhli maximálně úrovně 1, mají problémy s řešením základních 
matematických problémů vyskytujících se v reálném životě.

V  testu jsou také použity otázky různých formátů. Celkově bychom podle formátu 
mohli rozlišit tři typy otázek: s výběrem odpovědi, s tvorbou krátké odpovědi a s tvorbou 
dlouhé odpovědi. Otázkami s výběrem odpovědi myslíme ty, v nichž musel žák vybírat 
z nabídnutých možností či ty, v nichž bylo několik tvrzení, na které musel odpovědět 
například ano-ne či správně-chybně. Otázky s tvorbou krátké odpovědi vyžadovaly uvedení 
řešení bud ve tvaru čísla či slovní fráze. V  otázkách s tvorbou dlouhé odpovědi bylo nutno 
ukázat postup při řešení, často zahrnovaly i jeho vysvětlení a obhájení. Tento typ otázky 
je nejobtížnější pro vyhodnocení.

V  tabulce 1.1 uvádíme rozložení otázek použitých v hlavním šetření PISA 2003 podle je

jich kontextu, matematického obsahu a matematických kompetencí v závislosti na formátu 

odpovědi. Celkově bylo použito 85 testových úloh, které byly rozděleny do již zmíněných 
sedmi matematických klastrů, jež se následně staly součástí jednotlivých testových sešitů.
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žák navštěvuje, jak se žák učí matematiku, hodiny matematiky a několik doplňujících otá
zek v závěru dotazníku. Školní dotazník pro ředitele škol se týká základních charakteristik 
školy, studentů a učitelů, vyučovacích nietod, školních zdrojů a administrativní struktury 
školy. Oba dva zmíněné dotazníky lze najít v příloze C.

Nyní shrneme, jaké informace byly ve výzkumu PISA 2003 shromážděny. V  každé ze 41 
zúčastněných zemí bylo reprezentativně vybráno minimálně 4500 žáků, kteří dvě hodiny 
odpovídali na otázky z jednoho ze třinácti testových sešitů se čtyřmi klastry testových 
úloh a navíc o sobě udávali informace v Žákovském dotazníku. Ředitelé jejich škol pak 
vyplňovali Školní dotazník. Tímto vznikl ohromný zdroj dat, který byl nejprve zpracován 
v rámci výzkumu PISA a následně byl a je využíván v sekundárních analýzách.

Porovnání výzkumů P IS A  a TIM SS

Výzkumy PISA a TIMSS svým cílem a rozsahem zaujaly nejen pedagogy, ale také širo
kou veřejnost. Výsledky byly diskutovány na mnoha shromážděních. Nesporně obohatily 
pedagogický výzkum i z hlediska metodologického. Oba dva mají mnoho společných, ale 

na druhou stranu i rozdílných rysů. Porovnejme si je  z hlediska cíle, zúčastněných zemí, 
testované žákovské populace, matematického obsahu a formátu matematických otázek. Na 
základě toho pak můžeme lépe porozumět, proč některé země dopadly ve výzkumu TIMSS 
lépe či hůře (z hlediska porovnání s ostatními zeměmi) než ve výzkumu PISA.

Jak jsme již zmínili, PISA se zaměřuje na hodnocení matematických a jiných dovedností 
žáků potřebných pro život, zatímco TIMSS zjišťuje, do jaké míry zvládli žáci učivo ve škole. 
Testové otázky v PISA vznikaly na základě diskuzí o tom, co by žáci měli obecně zvládat, 
aby se dobře zařadili do současné společnosti. V  případě TIMSS předcházely formulaci 
testových otázek podrobné analýzy kurikula v zúčastněných zemích, z něhož se vybrali 
společné oblasti, které byly shledány jako podstatné.

Výzkumu PISA 2003 se zúčastnil přibližně stejný počet zemí jako TIMSS 2003. 41 zemí 
participovalo v PISA 2003, 46 zemí v TIMSS 2003. Avšak složení zúčastněných zemí se 
v obou výzkumech částečně liší. PISA zahrnula všech 30 OECD zemí, zatímco TIMSS se 
účastnily země s různou úrovní hospodářského rozvoje. V  Africe se do testování žáků 8. 
ročníku v rámci TIMSS 2003 zapojila Botswana, Egypt, Ghana, Maroko, Jižní Afrika a 
Tunisko. Výzkumu PISA 2003 se zúčastnilo z afrických zemí jenom Tunisko. Na druhou 

se ho zúčastnilo mnoho evropských zemí, které se rozhodly neparticipovať v TIMSS 2003. 
Mezi ně např. patří Finsko, Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Irsko, Španělsko a 
Česká republika.

Také testovaná populace byla ve výzkumech odlišná. V  TIMSS 2003 tvořily cílovou
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populaci 1 všichni žáci z vyššího ze dvou sousedních ročníků, v nichž byl největší počet 
devítiletých žáků. Ve většině zemí se jedná o čtvrté ročníky, které uzavírají primární stupeň 
vzdělávání. Cílovou populaci 2 tvořili všichni žáci z vyššího z dvou za sebou jdoucích 

ročníků s největším počtem  třináctiletých. V mnoha zemích se jedná o osmé ročníky, které 
patří к závěrečným ročníkům na nižším sekundárním stupni. V  PISA jsou testováni všichni 
patnáctiletí žáci, kteří ve většině zemí ukončují povinnou školní docházku.

Matematický obsah je v obou výzkumech rozdělen do různě pojmenovaných částí v sou
ladu s cílem výzkumů. TIMSS zahrnuje pět důležitých kurikulárních oblastí: čísla, měření, 
geometrie, data a algebra. Obsahový rámec PISA je rozdělen do překlenujících oblastí 
např. kvantita, prostor a tvar, což zdůrazňuje kontext, kde je  matematika aplikována. V 
TIMSS byla největší část otázek věnována oblasti čísla a naopak nejmenší část se zaměřo

vala na oblast data. PISA věnovala přibližně stejnou pozornost analýze dat i algebraickým 
problémům.

Také formát otázek použitých v testech TIMSS a PISA se výrazně lišil. Zatímco v 
TIMSS převládaly otázky s výběrem odpovědi (zhruba dvě třetiny otázek), v PISA byla 

většina otázek položena tak, aby žáci museli odpověď tvořit sami (více než dvě třetiny 

otázek byly s tvorbou odpovědi).

1.3 Sekundární analýza

Naše práce je jednou ze sekundárních analýz, která využívá data sebraná v rámci výzkumu 
PISA 2003. V  této části si proto vysvětlíme, co se rozumí pod pojm em  sekundární analýza. 
Dále uvedeme konkrétní příklady sekundárních analýz, v nichž byla zpracovávána data z 
mezinárodních srovnávacích výzkumů.

Pojem sekundární analýza má smysl vymezit společně s dalšími pojm y - primární ana

lýza a metaanalýza. V  článku Glass (1976) je  vymezení těchto pojm ů následující.

Primární analýza je  originální analýza dat ve výzkumné studii.

Sekundární analýza je  reanalýza těchto dat za účelem bud zodpovězení původní vý
zkumné otázky využitím lepších statistických technik nebo zodpovězení nových výzkum
ných otázek. Důvodů pro provádění sekundárních analýz je mnoho. Často např. poskytují 
hlubší vhled do zkoumané problematiky než primární analýzy. Někdy jejich důležitost zna

čně převýší význam původních analýz. V  sekundární analýze se využívají již sebraná data 

v rámci primárních analýz, což s sebou přínáší řadu výhod, ale i nevýhod. Mezi výhody 

patří jejich rychlá dostupnost, vyhnutí se problémům s jejich sběrem a šetření finančních 
prostředků. Mezi nevýhody patří často to, že jsou těžko dostupná kvalitní a nezastaralá
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data s kvalitní dokumentací.
Data získaná z mezinárodních srovnávacích výzkumů z oblasti vzdělávání se čím dál 

častěji používají v sekundárních analýzách. Příkladem může být sbírka Robitaille et al. 
(2002b) se sekundárními analýzami výzkumu TIMSS-95, na kterých se podíleli výzkum
níci z jedenácti zemí. Tato sbírka je  zajímavá pro čtenáře zabývající se komparativní pe
dagogikou, matematikou, přírodními vědami, kurikulem a metodologií výzkumu v oblasti 
vzdělávání. Jednotlivé sekundární analýzy se od sebe velmi liší, což poukazuje na velký 

počet různých výzkumů, které mohou být pomocí dat TIMSS provedeny. Dále autoři v 
úvodu knihy upozorňují na to, že sekundárních analýz dat z mezinárodních srovnávacích 
výzkumů by mělo být co nejvíce, aby se čas a peníze do nich vložené více zúročily.

Sbírka je rozdělena do pěti částí. První část je úvodní a jsou v ní zahrnuty dva články. 
Poskytuje stručný přehled nejdůležitějších charakteristik TIMSS.

V druhé části jsou články týkající se matematiky. John Dossey (Illinois State Univer
sity), Chancey Jones (Educational Testing Service) a Tami Martin (Illinois State Univer
sity) prezentují analýzu odpovědí na otevřené otázky v testech TIMSS využitím dvouci- 
ferných skórovacích kódů, které pro tento účel speciálně vyvinuli. David a Alan Taylor 

(Unversity of British Columbia) sumarizují změny ve výsledcích studentů během dvaceti
leté periody tj. mezi SIMS a TIMSS. John Dossey (Illinois State University) a Mary Lin
dquist (Columbus State University) diskutují vliv TIMSS na rozvoj a šíření kurikulárních 
a hodnotících standardů. Eizo Nagasaki a Hanako Senuma (National Institute for Edu
cational Research v Japonsku) analyzují TIMSS z perspektivy Japonska. Geoffrey Houson 
(University of Southampton) se zabývá tím, jaké kurikulární a výukové závěry vyplývají z 

výsledků žáků v matematice.
Ve třetí části zaměřující se na přírodní vědy je  celkově pět článků. Jedním z nich je 

článek českých autorek Jany Palečkové a Jany Strakové (Ústav pro informace ve vzdělávání 
v Praze), který poskytuje úvahu o výsledcích v přírodních vědách z české perspektivy.

Čtvrtá část se zabývá vyučováním matematiky a přírodních věd a také vztahem mezi 
těmito dvěma oblastmi. Al Beaton a Laura 0 ’Dwyer (Boston College) analyzují rozptyl 
mezi výsledky. Oddělují od sebe rozptyl mezi školami a roztyl mezi jednotlivými třídami. 
Čtyři výzkumníci z University o f California, Los Angeles hledají vztah mezi výsledky stu
dentů v matematice a přírodních vědách. Jejich článek se zaměřuje pouze na výsledky žáků 
z USA. Skip Kiffer (University o f Kentucky) detailně analyzuje data o přístupu studentů 
ke studiu. lna Mullis a Steve Stemler (International Study Center, Boston College) analy
zují genderové rozdíly ve výsledcích. Hans Pelgrum a Tjerd Plomp (University o f Twente) 
sumarizovali nálezy v TIMSS mající souvislost s vlivem využití počítačů na vyučování 
matematiky a přírodních věd. Tom Kellaghan (Educational Research Center in Dublin) a

Kap. 1. Mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání a sekundární analýza jejich dat
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1.3. Sekundární analýza

George Madames (Boston College) využili data z učitelských dotazníků TIMSS, aby zjistili, 
jakou informaci využívají učitelé při hodnocení výsledků svých žáků.

V  páté části jsou články zabývající se metodologií výzkumu v oblasti vzdělávání. Šestá 
část obsahuje stručné shrnutí. Zároveň je v ní několik návrhů na další, ještě neexistující 
sekundární analýzy dat TIMSS.

Třetí úroveň analýzy dat je po primární a sekundární analýze metaanalýza. Lze ji 
stručně vymezit jako analýzu analýz. Jedná se např. o statistickou analýzu velkého množ
ství výsledků к nimž bylo dospěno v rámci jednotlivých analýz. Potřeba metaanalýzy pro 
pedagogický výzkum je zjevná. Množství literatury na mnoho témat v pedagogice roste. 
Závěry těchto analýz je vhodné analyzovat a soustředit do jedné studie. Velmi známým pří
klad metaanalýzy v oblasti vzdělávání je  např. metaanalýza Kulik (1994), která se zabývá 
efektem využití počítačových technologií na výsledky studentů.
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Kapitola 2 

Formulace výzkumného problému

V této kapitole formulujeme výzkumný problém a jednotlivé výzkumné podproblémy. Zá
roveň uvedeme shrnutí závěrů z literatury, která se zabývala stejným či podobným  problé
mem.

Výzkumný problém můžeme zformulat následujícím způsobem: Jaký je  vliv vybraných 
faktorů na výsledky v testu matematické gramotnosti PISA 2003 v zemích střední Evropy? 
Obecně formulovaný problém budeme nyní detailněji specifikovat.

Vybranými faktory myslíme vybrané osobní, rodinné a školní faktory týkající se žáka. 
Z osobních a rodinných faktorů žáka jsme konkrétně vybrali pohlaví, pracovní nabídku 
matky, vzdělání obou rodičů a jazyk, kterým se doma mluví.

Školní faktory bychom mohli v naší práci rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 
fakory vztahující se přímo к matematice a jejímu vyučovaní. Jedná se o motivaci žáků 

učit se matematiku kvůli potřebnosti v zaměstnání, počet hodin strávených nad domácími 
úkoly z matematiky, počet vyčovacích hodin matematiky a pom oc učitelů matematiky 
studentům během vyučovaní. Do druhé skupiny charakterizující školu, kterou studenti 
navštěvují, jsme vybrali lokalitu školy (počet obyvatel ve městě, kde se škola nachází), 
počet studentů, zda je  škola soukromá či státní, míru nedostatku učitelů matematiky, 

vybavenost počítači, nadšenost učitelů pro práci na dané škole a také typ školy (v České 
republice např. gymnázium, střední odborná škola).

Analýza vlivu těchto faktorů bude v naší práci konkrétně provedena pro země střední 
Evropy - Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. M imo těchto 
zemí zařazujeme do naší práce i další tři země, které dosáhli vynikajících výsledků v mate

matické gramotnosti v PISA 2003 - Finsko, Hong Kong a Nizozemí. Pro každou z těchto 
zemí budeme řešit následující problémy:

• Jaký je vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramotnosti?
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Kap. 2. Formulace výzkumného problému

• Jak úzce tyto dvě skupiny faktorů spolu souvisí? Ze školních faktorů se zaměříme na 
typ školy, takže bychom tento problém mohli reformulovat: Jak úzce spolu souvisí 
osobní a rodinné faktory žáka s typem školy, který žák navštěvuje?

Poznamenejme, že ne ve všech zemích (Finsko a Polsko) má smysl řešit poslední uvedený 

problém, protože v nich pro patnáctileté žáky existuje pouze jeden typ vzdělávací instituce.
Pro každou zemi dále uvedeme popis jejího vzdělávacího systému včetně nedávno pro

vedených či chystaných změn ve školství. Zmíníme se též o výsledcích zemí v výzkumech 
TIMSS a PISA. Vytvoříme si tím základní představu o školství, což by nám mělo pomoci 
odpovědět na výše uvedené problémy.

Mimo analýzy jednotlivých vybraných zemích provedeme také jejich porovnání. Bu

deme se snažit odpovědět na následující problémy:

• Jak a proč se (ne)liší vliv těchto proměnných na výsledek v testu matematické gra
motnosti v jednotlivých zemích? •

• Co stojí za úspěchem Finska, Hong Kongu a Nizozemí v testu matematické gramot

nosti PISA 2003?

Přehled literatury

Existuje velké množství odborných publikací, ve kterých byl řešen vliv osobních, školních a 
rodinných faktorů na výsledky žáků ve škole či na výsledky ve standardizovaných testech. 
Shrňme si nyní zásadní závěry vyplývající z již publikované literatury.

Osobní a rodinné faktory

Často diskutované téma je signifikantní rozdíl mezi dívkami a chlapci ve čtenářských 
dovednostech, matematice a přírodních vědách. Zatímco dívky dopadají lépe v testech 
čtenářských dovedností, chlapci dopadají lépe v matematice a přírodních vědách. Tento 
rozdíl je však závislý na věku dětí. V  předškolních zařízeních není pozorovatelný téměř 
žádný rozdíl mezi výsledky dívek a chlapců. Ve věku od šesti do devíti let se začínají 
objevovat mírné rozdíly, mezi devátým a třináctým rokem dochází к největšímu nárůstu 
rozdílných výsledků, přičemž tento rozdíl se dále zvyšuje mezi třináctým až sedmnáctým 
rokem, ale tempo růstu není již tak velké jako mezi devátým a třináctým rokem.

Důležitou otázkou je, zda a jak lze tento rozdíl ve výkonech dívek a chlapců redukovat. 
Ve studii Dee (2005) je ukázáno, že se tento rozdíl snižuje, pokud čtení je vyučováno 
učitelem (mužem) a hodiny matematiky a přírodní věd jsou naopak vyučovány učitelkou
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(ženou). Mechanismus snižování rozdílu pomocí učitelů opačného pohlaví však v tomto 
případě spočívá ve zhoršení dobrých výsledků lepší skupiny dětí (dívky ve čtení, chlapci 
v matematice a přírodních vědách) a zlepšování výsledků horší skupiny dětí. Vzhledem к 
tomu, že velká část učitelského sboru na primárním a nižším sekundárním stupni vzdělávání 
je ve většině zemí tvořena ženami, nahrává současná situace spíše dívkám.

Zjištění o vlivu pohlaví učitele na výsledky žáků a žákyň je sice zajímavé, ale těžko 
aplikovatelné v praxi. Z tohoto pohledu se můžeme nechat inspirovat studií Lorenzo et al. 
(2006). Je v ní ukázáno, že redukce soutěživosti, podpora spolupráce, zdůraznění koncep- 
tuálního porozumění během vyučování fyziky snižuje nejen rozdíl mezi výsledky dívek a 
chlapců, ale také zyšuje výkony obou skupin. К tomuto závěru bylo dospěno na Harvardské 

Univerzitě po shrnutí výsledků studentů v kurzech fyziky s odlišným stupněm používání 

interaktivních m etod výuky. V  nejvíce interaktivním kurzu zcela zmizel rozdíl mezi pohla
vími na konci semestru.

V  zdělání m atky a otce a jejich vliv na výsledky dětí ve škole je dalším velmi často dis
kutovaným tématem. V  mnoha studiích, např. Davis-Kean (2005) a Sewell -  Shah (1968), 
bylo ukázáno, že mezi oběma proměnnými existuje silný vztah. V  jiných studiích je analy
zován vliv i dalších socioekonomických charakteristik rodičů. V  rámci toho je porovnáváno, 
zda má větší vliv na výsledky dítěte ve škole matka či otec. V  práci Marks (2007) je  srov
náván vliv vzdělání a povolání matky s vlivem vzdělání a povolání otce. Ve většině z třiceti 
analyzovaných zemích byl vliv vzdělání matky větší než vliv vzdělání otce. V  případě po
volání však bylo podobného závěru dosaženo velmi zřídka. Ukázalo se, že vliv povolání otce 
je mnohem větší. Příjem celé rodiny, který má signifikantní vliv na výsledky dětí ve škole, 
je totiž ovlivněn především volbou povolání otce. Naopak matka hraje velkou roli v dětské 
socializaci, což může být důvodem pro větší vliv vzdělání matky. Zároveň autor ukázal, že 
v průběhu času roste spíše vliv socioekonomických charakteristik matky než otce.

Otázka dopadu pracovního zatížení matky na výchovu dětí zaměstnává nejen pe
dagogy, ale i ekonomy, byť z poněkud jiného pohledu. Jedním z významných ekonomických 
problémů je nedostatečná nabídka práce žen v rozvinutých ekonomikách. Ta vede к zvyšo
vání koeficientu závislosti, tj. poměru počtu lidí nepracujících (dětí, studentů, důchodců, 
případně i žen) na lidech pracujících. Tento stav ztěžuje financování některých veřejných 
statků, jako například penzí či veřejného zdravotnictví. Z tohoto důvodu se zkoumá, zda 
případný nástup většího počtu žen do práce nevede ke skrytým nákladům ve formě nižších 
investic do budoucí generace.

Pedagogická, sociologická a ekonomická literatura nedává na tuto otázku jednoznačnou 
odpověď. Krátké přehledové práce McCartney (2004) a Owen (2003), zabývající se zejména 
dětmi v předškolním věku, používají americký longitudiální výzkum National Household
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Education Survey. Na základě vzorku 1350 dětí sledovaných do šestého roku ukazují, že 
práce matky nemá zásadní dopad na emocionální vztah mezi matkou a dítětem a  že s prací 
matky spojený pobyt v předškolním zařízení může mít dokonce pozitivní dopad na kogni
tivní rozvoj a vztahy s dětmi stejného věku, pokud má předškolní zařízení vysokou úroveň. 

Na druhou stranu však nalézají korelaci mezi pracovním vytížením matky a (budoucími) 
problémy s chováním dítěte (výzkumníci zde poukazují na nejasnou kauzalitu).

Významná práce Bianchi (2000) také nenachází souvislost mezi prací matky a výko
nem dítěte ve standardizovaných testech, až na případ práce matky v nejrannějším dětském 
věku (do 1 roku). Článek založený na detailním průzkumu užití času poukazuje na fakt, že 
s rostoucí zaměstnaností matky čas věnovaný péči o dítě nijak významné neklesá. Autorka 

zdůrazňuje, že pracovní doba matky se často kryje s dobou, kdy jsou děti ve škole (a nelze 
se jim tudíž věnovat), a že i když jsou děti společně s matkami doma, matky se jim inten
zivně věnují mnohem kratší dobu, než se všeobecně předpokládá. Navíc pracující rodiče 
významně reorganizují svůj čas tak, aby se svým dětem věnovali i přes pracovní vytížení. 
Dalším významným faktorem jsou pak peníze, jež matka vydělá. Finanční možnosti rodiny 
zřejmě hrají pro rozvoj dítěte důležitou roli.

Existují ovšem práce, jejichž výsledky jsou podstatné méně pozitivní vůči zaměstnání 
žen s dětmi. Studie Ruhm (2005) se zabývá americkými dětmi do šesti let. Ukazuje, že 
zaměstnání matky v době, kdy je  dítěti 0 až 3 let vede к lehkému poklesu jeho verbálních 
schopností a poměrně velkému poklesu jeho výkonu v matematice a čtení ve věku šesti let. 
Nevhodná je zejména práce matky ve velmi raném věku dítěte.

Pro naši věkovou skupinu je  velmi aktuální studie téhož autora Ruhm (2000), kde 
poukazuje na žádné až pozitivní dopady práce matky na děti ze sociálně slabších rodin 
a zároveň na negativní dopady na žáky ze sociálně silnějších rodin. Článek měří dopady 
na děti ve smyslu výsledků standardních kognitivních testů, problémů s chováním, užívání 
návykových látek a obezity.

Mnoho zemí v současné době řeší otázku, jak co nejjefektivněji vzdělávat děti cizinců. 
Úspěch přitom závisí na mnoha faktorech. Na jedné straně je to respektování kulturních 
rozdílů, fungování vzdělávacího systému a pomoci společnosti, ve které mají děti cizinců 
vyrůstat. Na druhé straně je to také odhodlání samotných dětí učit se, jejich školní disci
plína, motivace najít si dobré zaměstnání, podpora ze strany rodičů atd., jak je  diskutováno 
v knize Taylor -  Walberg (2005).

24



Školní faktory

Přestože mnoho studií v šedesátých letech, např. Coleman et al. (1966) a Plowden (1967), 
prokázalo, že výsledky žáků souvisí především s mimoškolními faktory, řada pozdějších 

studií, např. Hout (1988), toto tvrzení vyvrátila. Bylo ukázáno, že i školní faktory hrají 
podstatnou roli, což je  důležité pro eliminaci závislosti výsledku dětí na socioekonomickém 
statutu rodiny.

Školní faktory jsme v naší práci rozdělily do dvou skupin - faktory vztahující se к mate
matice a jejímu vyučování a faktory týkající se školy obecně. Stejně jako v případě osobních 
a rodinných faktorů, existuje velké množství literatury pojednávající o jejich vztahu к stu
dijním výsledkům žáků. Nejprve si shrneme literaturu pro první skupinu faktorů.

Studie Eren -  Milimet (2005) se zabývá vlivem délky akademického roku, počtu hodin 
a průměrné délky hodiny na výsledky studentů. Dochází к tomu, že všechny proměnné 
mají velmi slabý efekt, který však není homogenní. Studenti pod mediánem profitují z kratší 
délky akademického roku, menšího počtu kratších hodin. Opačně jsou na tom studenti nad 
mediánem - pro ty je  efektivní delší akademický rok a větší počet delších hodin.

O něco více diskutovaný faktor než délka a počet hodin je motivace studentů učit se. 

Mnoho studií např. Fyans -  Maehr (1987) potvrdilo, že motivace učit se má pozitivní vliv 
na studijní výsledky. Navíc motivace učit se kvůli využití nabytých poznatků a dovedností 
v budoucím zaměstnání má další pozitivní efekt - žáci si uvědomují propojení školy s jejich 
budoucí prací.

Rozsáhlý výzkum byl učiněn v oblasti hledání vztahu mezi výsledky studenta a poče- 
tem hodin strávených studiem či domácími úkoly. Jeden z významných pokusů ob
jasnit tento vztah byl učiněn na Univerzitě v Michiganu. Jeho výsledky jsou presentovány v 
článku Schuman et al. (1985). Hypotéza byla stanovena následovně: mezi množstvím hodin 
věnovaným studiu a GPA (grade point average, průměrný prospěch v každém semestru) 

existuje pozitivní vztah. Ani jeden ze čtyř zvolených přístupů měření této závislosti ne
prokázal platnost uvedené hypotézy. Bylo shledáno, že množství studia nemá signifikantní 
vliv na GPA. Podobné závěry ukazují i další práce Hill (1991) a Rau -  Duran (2000).

Oproti tomu v článku Betts (1997) je ukázáno, že množství domácích úkolů zadaných 
učiteli má významný vliv na výsledky studentů.

Jak jsou děti motivované učit se a kolik hodin denně stráví nad domácími úkoly, závisí 
mimo jiné také na jejich učitelích. Zpráva NCTAF (1996) od National Commission on 
Teaching and American’s Future se zaměřila především na učitele a jejich výuku. Jsou zde 
formulovány tři klíčové myšlenky: a) co učitelé znají a dělají, má velmi důležitý vliv na to, 
co se studenti naučí; b) výběr studentů do učitelských studijních programů, jejich příprava
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a podpora učitelů v praxi je  centrální strategií pro zlepšení škol; c) školní reforma nemůže 
uspět, pokud se nezaměří na vytvoření takových podmínek, aby za nich mohli učitelé nejen 
vyučovat, ale hlavně dobře vyučovat.

Vliv dobrého učitele na výsledky žáků je sice shledáván pozitivním, ale mnoho studií 
se liší právě v definici dobrého učitele. Zatímco ve studii C TP (2006) je dobrý učitel 
charakterizován jako ten, kdo má mimo dobrých odborných základů alespoň pět let praxe 
a pedagogické vzdělání, v jiné studii Hanushek -  Rivkin (2007) je  pozitivní vliv praxe a 
vzdělání skepticky diskutován. V  ETS (2004) je dobrý učitel charakterizován bez použití 
termínů vzdělání a praxe. Jako nutné jsou shledány čtyři typy znalostí a dovedností: a) 
základní akademické dovednosti; b) hluboká znalost předmětu, který vyučuje; c) znalost 
obecné a předmětové didaktiky; d) praktické dovednosti pomáhající tyto znalosti převést do 
praxe (např. dovednost učitelů pomáhat studentům při řešení samostatných prací během 
hodiny).

Lokalita školy je ve většině studií zahrnuta do školních charakteristik, ačkoli bychom 
ji mohli zařadit spíše mezi charakteristiky komunity, kde se škola nachází. V  článku Huitt 
(1998) opírajícím se výsledky amerických studií je  uvedeno, že nejlepších výsledků dosahují 
žáci ze středně velkých měst. Za nimi se umístňují žáci z velkých měst a nejhorších výsledků 
dosahují žáci ze škol na venkově. Velikost lokality nemá tudíž podle této studie lineární 
vliv na výsledky dětí.

S velikostí lokality souvisí i velikost školy ve smyslu, že větší školy se nachází velmi 
často ve větších lokalitách. Výhody velkých a oproti tomu i malých škol jsou diskutovány 
např. ve článcích Marklund (1969) a Cotton (1996).

V  prvním jmenovaném článku jsou výhody velkých škol spatřovány ve velké nabídce 
povinných i volitelných předmětů, lepší péči pro handicapované děti a obecně lepší mate
riální vybavenosti. Mezi výhody malých škol oproti tomu patří lepší dostupnost (nachází 
se blízko domova žáků) a méně komplikovaná organizační struktura.

Článek Cotton (1996) opírající se o závěry ze 103 odborných dokumentů připisuje více 
výhod menším školám - žáci jsou na nich více motivovaní ke studiu, učitelé pracují s větším 
nadšením a míra kázeňských problémů je menší. Výsledky studentů jsou na nich ve srovnání 
s velkými školami buď stejné či lepší.

Porovnání výsledků žáků na soukromých a veřejných školách se v různých zemích 
liší. Zatímco např. v USA jsou soukromé školy považovány v průměru za lepší, tak např. u 
nás je tomu naopak. V  článku Braun et al. (2006), opírajícím se o analýzu reprezentativního 
vzorku veřejných a soukromých škol v USA, jsou oba typy škol detailně porovnávány. Pokud 
by se vzaly v úvahu pouze průměrné výsledky žáků, pak výsledky v matematice i čtení u 
žáků čtvrtých a osmých ročníků jsou signifikantně lepší. Pokud však porovnání soukromých
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a veřejných škol kontrolujeme o další proměnné (charakteristiky žáka jako je pohlaví, rasa a 
mateřský jazyk a charakteristiky školy jako je její velikost, lokalita, zkušenost učitelů a j.), 
rozdíl mezi oběma typy škol mizí a stává se nesignifikantním. Autoři však dále argumentují, 
že pro určení kauzálního vlivu by potřebovali více údajů o studentech jako jsou jejich 
výsledky před nástupem do školy, protože soukromé školy si obecně vybírají spíše více 
talentované děti.

Školy se mohou potýkat s problémem nedostatku aprobovaných učitelů. Ve stu
dii Sterling (2004) jsou diskutovány následky a možná náprava tohoto problému. Pokud 
učitelé nějakého předmětu na škole chybí, jsou nuceni vyučovat tento předmět buď učitelé 
jiných předmětů či nekvalifikovaní učitelé, což vede ke zhoršení výsledků studentů. Tito 
učitelé navíc většinou na školách dlouhodobě nezůstávají. Neřeší se tím tedy ani problém 
nedostatku učitelů. Jedno z možných východisek, které je  ve studii navrhnuto, se týká 
podpory začínajících učitelů a to především v prvním roce jejich výuky. Největší procento 
učitelů opouštějící zaměstnání je totiž právě ve skupině učitelů do jednoho roka praxe.

Vybavenost škol počítači je jedna z měr materiálního vybavení škol. Jestliže jsou 

počítače na školách к dispozici a jsou využívané ve vyučování, můžeme studovat jejich 

efekt na výsledky žáků. Tento efekt byl námětem celé řady analýz, na jejichž základě byla 
provedena celá řada metaanalýz. Článek Schacter (1999) shrnuje závěry dvou metaanalýz 
a třech důležitých analýz vlivu využití počítačových technologií na výsledky žáků. Jedna 
z těchto metaanalýz je  práce Kulik (1994) opírající se o více než 500 studií. Klíčovým 
závěrem je, že využití počítačových technologií ve vyučování má pozitivní efekt nejen na 
výsledky žáků, ale i na jejich přístup к probírané látce. V  dalších čtyřech studiích byl 
uveden podobný závěr. V  některých je navíc diskutován vliv způsobu využití počítačů.

Jednou z charakteristik sociálního klimatu učitelského sboru je  nadšení učitelů pro 
práci na škole. Obecně je  sociální klima považováno za důležitý faktor ovlivňující mimo 
jiné i studijní výsledky žáků. Na druhou stranu existuje mnoho publikací např. McKinney 

et al. (1983) a Land (1980), v nichž je vliv entuziasmu učitelů shledán nesignifikantním.
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Kapitola 3

Popis dostupných dat a vybraných 
proměnných

V této kapitole si podrobně popíšeme data PISA 2003, která budeme zpracovávat. Nej

prve uvedeme, jakým  způsobem lze datové soubory získat z volně dostupného zdroje. Dále 
popíšeme extrakci dat z těchto datových souborů. Nakonec uvedeme seznam všech pro
měnných včetně jejich škál, které budeme využívat v naší analýze.

V  kapitole 1 jsme popsali, jakým způsobem byly konstruovány testy a dotazníky pou
žité ve výzkumu PISA 2003. Každý žák vyplňoval nejen test z matematické gramotnosti 
a dalších třech testovaných oblastí, ale i Žákovský dotazník. Ředitelé zúčastněných škol 

vyplňovali tzv. Školní dotazník. Oba dotazníky lze najít v příloze C. Na tom to základě 
vznikly tři velké datové soubory, které si lze volně stáhnout na oficiálních stránkách vý
zkumu OECD PISA (2006).

První z nich, Test item data file, obsahuje výsledky žáků ze všech zemí z otázek použi

tých v testech všech čtyř oblastí. V  druhém z nich, Student questionnaire data file , lze najít 
odpovědi těchto žáků na všechny položky Žákovského dotazníku. Třetí volně dostupný da
tový soubor, School questionnaire data file, obsahuje odpovědi ředitelů na položky Školního 
dotazníku.

Každá škola i každý žák má přidělený kód, přičemž část kódu žáka je  kód školy. Můžeme 
proto všechny tři datové soubory sloučit.

Avšak vzhledem к velikosti datových souborů (0,5 GB; 55,5 MB ; 6,6 MB) a záměru 
pracovat pouze s vybranými proměnnými, však nejprve provedeme extrakci dat z jednotli
vých souborů a až následně tato data sloučíme. Výběr dat z původních datových souborů 
byl komplikován jejich formátem - data nebyla oddělena středníkem či jiným znakem, jak 
tomu běžně bývá. Pro extrakci dat jsme proto sestavili program v Pascalu (viz příloha D).
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Kap. 3. Popis dostupných dat a vybraných proměnných

Nyní si popíšeme jednotlivé proměnné, se kterými budeme v naší analýze pracovat. 
Začneme proměnnou výsledek v testu.

výsledek v testu (V )

Výsledek v testu matematické gramotnosti jednotlivých žáků je v naší práci vyjádřen jako 
podíl počtu správně zodpovězených otázek ku počtu všech otázek v testu. Tento podíl je 
následně vynásoben 100 pro vyjádření výsledku v procentech. Pokud byl např. nějakému 
žákovi předložen testový sešit, v němž bylo 12 otázek z matematické gramotnosti, a tento 
žák odpověděl správně na 6 z nich, dosáhl výsledku ■— * 100 =  50 procent. Způsob výpočtu 
je detailněji popsán následovně.

Jak jsme již zmínili v části 1.2, celkově bylo testováno 85 úloh z matematické gra
motnosti, jež bylo rozděleno do 7 matematických klastrů. Každému žákovi byl předložen 
alespoň jeden matematický klastr. Z dostupné databáze Test item data file bylo možné 
získat informaci o tom, jaký klastr žák řešil, a jak na jednotlivé úlohy odpověděl. Pokud 
žákovi daná úloha předložena nebyla, byla u něj odpověď kódována jako N/A. Pokud měl 

žák danou úlohu řešit, mohlo nastat několik situací: a) na úlohu neodpověděl, protože se 
к ní v daném časovém limitu nedostal (kód not reached); b) úlohu přeskočil tj. na danou 
úlohu neuvedl odpověď, ale na následující úlohu v testu odpověď podal (kód missing); c) na 
úlohu sice odpověděl, ale odpověď byla zcela chybná (kód no credit); d) na úlohu odpověděl 
z části správně (kód partial credit) a e) na úlohu odpověděl správně (kód full credit).

Pro každého žáka jsme si vyjádřili počet všech úloh odpovídajících situacím a) až 
e), což je celkový počet úloh N , který měl řešit. Dále jsme spočítali Ns tj. počet úloh, 
na něž odpověděl zcela správně (situace e) a Ncs počet úloh, na něž odpověděl částečně 
správně (situace d). Výsledek v testu je pak roven Ar»+0̂ * jVc« * Ю0. Při tom to vyjádření 
tedy nerozlišujeme mezi prvními třemi situacemi. V  těchto případech je žákovi přiděleno 
0 bodů. Rozlišování těchto situací by bylo podstatné při analýze obtížností jednotlivých 
úloh, což není cílem naší práce.

Uvedené vyjádření výsledku žáka jako procento správných odpovědí je  sice pro každého 
čtenáře velmi dobře pochopitelné, na druhou stranu však nezachycuje některé informace. 
Všichni žáci totiž např. nevyplňovali stejný test. Každému z nich byl předložen jeden z 
třinácti testových sešitů, v nichž byl alespoň jeden z čtyř klastrů úloh klastr matematický. 
Při uvedeném výpočtu výsledku jsme tedy nezohlednili, kolik matematických klastrů žák 

řešil, jaké klastry to konkrétně byly a kdy dané klastry řešil (tj. zda byl klastr zařazen v 
testovém sešitu jako první, druhý, třetí či čtvrtý). Dále jsme u jednotlivých úloh nevzali v 
úvahu jejich kontext, matematický obsah a matematické kompetence nutné к jejich řešení.
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Pokud tedy např. nějaký žák odpověděl správně na dvě obtížné úlohy z celkových 12 jemu 
předložených úloh a jiný žák odpověděl správně na dvě méně obtížné úlohy z celkových 
dvanácti úloh, dosáhli dle naší definice stejného výsledku.

Avšak vzhledem к tomu, že každému žákovi byl jeden z třinácti testových sešitů přidělen 
náhodně, neměla by v naší analýze výsledků žáků vznikat systematická chyba. Představme 
si, že reálný výsledek v testu matematické gramotnosti nějakého žáka by měl být roven 
v. Tento žák může být však znevýhodněn např. tím, že klastr matematických úloh je v 
jeho testovém sešitu zařazen jako poslední a navíc se mu podaří odpovědět správně na 
dvě obtížné úlohy. Jeho výsledek je v naší práci pravděpodobně podhodnocen tj. dosáhne 
výsledku v — e\, kde ej >  0. Jiný žák může být naopak zvýhodněn tím, že řeší matematický 
klastr ve chvíli, kdy není tolik unaven a navíc podává správné odpovědi na snadnější 

položky. Jeho výsledek je pak v naší práci nadhodnocen tj. roven v +  e2, kde 62 >  0. 
Pokud pak výsledky žáků agregujeme (počítáme průměrné výsledky žáků či používáme 
hierarchické modely pro výpočet vlivu vybraných proměnných na výsledek), jednotlivé 
náhodné složky e se navzájem vyruší, a tudíž by nemělo docházet к systematické chybě. 
Celkově jsme si však vědomi toho, že tento zvolený výpočet výsledku žáků je i přes uvedený 

argument diskutabilní.

Podstatnou výhodou vyjádření výsledku v procentech je však jeho snadná pochopitel

nost.
Oproti oficiálně publikovaným skórům jednotlivých zemí v testovaných oblastech má 

další výhodu. Skóry ve výzkumu PISA jsou uvedeny na škále se střední hodnotou 500, která 

odpovídá průměrnému výsledku všech testovaných zemí, a směrodatnou odchylkou 100. Z 
uvedených skórů lze tedy získat informaci o tom, zda daná země dosáhla nadprůměrného 
výsledku či kolikátá v mezinárodním porovnání je. Nelze však získat informaci o  tom, zda 
žáci odpověděli správně v průměru na 30 % či 40 % úloh. Z tohoto pohledu je  námi uvedené 
vyjádření výsledku žáků informativnější.

Dále si uvedeme seznam proměnných, jejichž vliv na výsledek v testu budeme zkoumat. 

U každé z nich popíšeme, jaká položka jim  v dotaznících odpovídá, na jakých škálách jsou 

měřeny a jakou zkratku budeme v jejich případě používat.

pohlaví (P)

• Žákovský dotazník, položka Q3

• škála

-  1. . .  chlapec
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-  O. . .  dívka

zaměstnání m atky (Z M )

• Žákovský dotazník, položka Q5

• škála

-  plný úvazek (ZM p)

-  částečný úvazek (ZM c)

-  nezaměstnaná (ZMn)

-  paní v domácnosti, důchodkyně (ZM d)

vzdělání matky (V M )

• Žákovský dotazník, položka Q l l

• škála

-  ISCED 0, preprimární úroveň vzdělávání (VMO)

-  ISCED 1, primární úroveň vzdělávání (VM 1)

-  ISCED 2, nižší sekundární úroveň vzdělávání (VM2)

-  ISCED 3B a 3C, vyšší sekundární úroveň vzdělávání neopravňující к přímému 

vstupu na ISCED 5A; z ISCED 3B lze přímo přejít na ISCED 5B avšak nikoli
na ISCED 5A; z ISCED 3C nelze přímo přejít ani na ISCED 5A ani na ISCED
5B (VM 3B3C)

-  ISCED ЗА a 4, kde ISCED ЗА je vyšší sekundární úroveň vzdělávání s přímým 
vstupem na ISCED 5A a ISCED 4 je postsekundární úroveň vzdělávání neza
hrnutá do terciálního stupně s obvyklou délkou 6 měsíců až 2 roky (VM 3A4)

-  ISCED 5B, terciální stupeň vzdělávání s praktickým či odborným zaměřením 
(VM 5B)

-  ISCED 5A a 6, terciální stupeň vzdělávání s teoretickým zaměřením, příprava 
na výzkum v dané oblasti (VM 5A6)
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vzd ělán í o t c e  (V O )

• Žákovský dotazník, položka Q13

• škála

-  ISCED 0 (VOO)

-  ISCED 1 (V O l)

-  ISCED 2 (V 0 2 )

-  ISCED 3B a 3C (V03B3C)

-  ISCED ЗА a 4 (V 03A 4)

-  ISCED 5B (V 05B )

-  ISCED 5A a 6 (V 05A 6)

• pozn: bližší charakteristika vzdělávacích stupňů viz proměnná vzdělání matky

cizí ja z y k  (C J )

• Žákovský dotazník, položka Q16

• jazyk používaný doma je odlišný od jazyka testu

• škála

-  1 . . .  ano

-  0 . . .  ne

m kariéra (M K )

• Žákovský dotazník, položka Q30e

• učit matematiku se vyplatí, zlepší se vyhlídky na získání dobrého zaměstnání

• škála

-  1. . . rozhodně ne

-  2 . . .  ne

-  3 . . .  ano

-  4 . . .  rozhodně ano



m D Ú  (M D Ú )

• Žákovský dotazník, položka Q33a

• škála: počet hodin strávených nad domácími úkoly z matematiky týdně

m vyučovací hodiny (M H )

• Žákovský dotazník, položky Q35a, Q35b

• škála: počet vyučovacích hodin matematiky týdně

m pomoc učitelů (M P U )

• Žákovský dotazník, položka Q38c

• potřebují-li žáci pom oc během vyučování matematiky, učitel jim  jí poskytne

• škála

-  1. . .  nikdy nebo téměř nikdy

-  2 . . .  v některých hodinách

-  3 . . .  ve většině hodin

-  4 . . .  každou hodinu

Lokalita (L)

• Školní dotazník, položka Q1

• velikost obce, ve které leží škola

• škála

-  1 . . .  vesnice (méně než 3000 obyvatel)

-  2 . . .  malé město (3000 až 15000 obyvatel)

-  3 . . .  město (15000 až 100000 obyvatel)

-  4 . . .  velké město (100000 až 1000000)

-  5 . . .  ohromné město (více než 1000000)

Kap. 3. Popis dostupných dat a vybraných proměnných
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Počet studentů (PS)

• Školní dotazník, položky Q2a, Q2b

• škála: počet studentů na dané škole

Soukromá škola (S)

• Školní dotazník, položka Q3

• škála

-  1. . .  soukromá škola

-  0 . . .  státní škola

Nedostatek m učitelů (N U )

• Školní dotazník, položka Q8a

• na škole je nedostatek neaprobovaných učitelů matematiky

• škála

-  1. . .  vůbec ne

-  2 . . .  velmi málo

-  3 . . .  do určité míry

-  4 . . .  značně

Student/počítač (SP)

• Školní dotazník, položky Q2a, Q2b, Q9a

• škála: průměrný počet studentů na jeden počítač

Enthuziasmus učitelů (EU )

• Školní dotazník, položka Q24b

• učitelé pracují na dané škole s nadšením
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• škála

-  1. . .  ředitel školy rozhodně nesouhlasí

-  2 . . .  nesouhlasí

-  3 . . .  souhlasí

-  4 . . .  rozhodně souhlasí

Typ školy (T)

• Žákovský dotazník, položka Q lb

Kap. 3. Popis dostupných dat a vybraných proměnných

• pozn: jednotlivé typy škol, které mohou patnáctiletí žáci v dané zemi navštěvovat, 
budou vyjmenovány a charakterizovány v části o vzdělávacích systémech v kapitole 5



Kapitola 4 

Statistický model pro zpracování dat

Pro analýzu dat použijeme mimo základních deskriptivních statistik modely, které jsou v 
anglicky psané literatuře, např. Cameron -  Triveldi (2005); Venables -  B.D. (2002), nazý
vané jako hierarchical model (český ekvivalent - hierarchický model). V  části 4.1 popíšeme 
princip, předpoklady, výhody a nevýhody tohoto modelu. Porovnáme mezi sebou jeho spe
ciální případy - model lineární regrese, random effects model, fixed effects model a variance 
components model. V  části 4.2 se věnujeme využití hierarchického modelu pro zpracování 
našich dat z výzkumu PISA.

4.1 Teoretické základy modelu

V praxi běžně používaný model lineární regrese lze vyjádřit jako

У i =  ß T* j  +  4  (4.1)

4  ~  N (0 ,a2) (4.2)

e* 1  xf, (4.3)

pro všechna k ,l  =  l , - -  - ,J , q =  1, • • • ,Q , přičemž yj je  vysvětlovaná proměnná, ß  =  

{ß 1, - "  , ß Q)T je  vektor parameterů, xj =  (x j, ■ • • , x f ) T je  vektor vysvětlujících proměn
ných a ej je  chyba. Podmínka (4.2) vyjadřuje, že Cj jsou nezávislé, normálně rozdělené 
náhodné veličiny se střední hodnotou 0 a rozptylem a 2. Odhad regresních koeficientů ß  a 
rozptylu cr2 můžeme získat např. minimalizací čtverců chyb (Ordinary least square estima
tor) či maximalizací věrohodnostní funkce (Maximum likelihood estimator). Oba odhady 
jsou za předpokladu nezávislosti chyb a regresorů (podmínka (4.3)) konzistentní a efici- 
entní. M etoda minimalizace čtverců chyb nevyžaduje oproti metodě maximální věrohod-
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nosti znalost typu rozdělení chyb, tj. v našem případě normální rozdělení. Pro chyby stačí 
předpokládat střední hodnotu rovnu nule a roztyl roven a2. Metoda minimalizace čtverců 
chyb se v případě lineárních regresních modelů používá častěji.

Jeden ze základních předpokladů lineárního regresního modelu jsou nezávislá data. V 
praxi se však běžně sektáváme s daty, která závislá jsou. Příkladem mohou být data s hie
rarchickou strukturou (např. jedinci vybraní z různých měst, regionů a států) či pozorování 

stejných jedinců v čase (panelová data). V  těchto situacích je vhodné a často i nutné (jinak 
bychom nedostali konzistentní odhad) použít jiný model. V  praxi často volíme random ef
fects a fixed effects modely. Modely se liší sílou předpokladů kladených na náhodné složky. 
Definujme nejprve random effects model:

Vij — ß  x tJ +  ftj +  tíj (4-4)

a ť ~  N ( 0 , 0  (4.5)

ei:i ~  N(0, o f )  (4.6)

a* -i- 4  (4-7)

otk X  čjj (4.8)

ta  1  x'kl (4.9)

pro i, к =  1, • • • , / ,  j  =  1, • • • , Nit l =  1, • • • , Nk, q — 1, • • • , Q, přičemž je vysvětlovaná
proměnná pro jedince j  z klastru (skupiny) i, ß  =  (ß 1, - - -  ,ß® )T je vektor parametrů, 
X]j =  (x j , • • • , x C- ) T je  vektor vysvětlujících proměnných pro jedince j  z klastru i, oíí je 
náhodný efekt pro klastr i a £ý- je chyba. Podmínky (4.5) a (4.6) vyjadřují, že náhodný 
efekt a it resp. chyba tý jsou normálně rozdělené náhodné veličiny se střední hodnotou 
0 a rozptyly cr£, resp. o f. Pokud chceme zjistit, jakou část nesystematické variance tvoří 
nepozorovaná heterogenita v populaci, vypočítáme zlomek

(4.10)
+  CreJ

Náhodnou složku v modelu (4.4) máme oproti modelu (4.1) rozdělenou na dvě části. První 
z nich, a*, zachycuje různorodost v populaci, kterou však nepozorujeme. Prozatím nemáme 
zachyceny pozorované vlastnosti jednotlivých klastrů, ale na druhou stranu máme informaci 
o rozdělení jedinců do těchto klastrů. Příkladem může být např. znalost příslušnosti jedinců 
do určitých regionů, o kterých však nemáme žádnou jinou informaci (např. počet lidí v 
jednotlivých regionech zaměstnaných v zahraničí). Druhou náhodnou složkou je  Cy, která 
zachycuje zbytek variance. Pokud se hodnota zlomku (4.10) pohybuje kolem 0,5  říkáme, že
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nepozorovaná heterogenita а£ hraje podstatnou roli a tudíž zahrnutí cu* do modelu přispívá 
к podstatnému vylepšení odhadů ß .

Podmínky (4.7), (4.8) a (4.9) vyjadřují vzájemnou nezávislost mezi regresory i?-, ná
hodným efektem а г a chybou e4-. Uvedené předpoklady bývají někdy v praxi porušeny. 
Příkladem může být situace, kdy chceme vysvětlit vliv vzdělání na mzdu. Představme si, 
že pro jedince i pozorujeme v různých časových obdobích t jeho mzdu yit a vzdělání x it. 
Pro získání odhadu vlivu vzdělání na mzdu můžeme použít random effects model pro pa
nelová data Ун =  ßxu  +  ctj +  eit. Hierarchickou strukturu zde tvoří jedinec pozorovaný 
Ve různých časových obdobích. Individuální efekt а г zde může zachycovat např. schopnost 
jedince, která se nemění v čase. Problémem však je, že velmi pravděpodobně nezískáme 
konzistentní odhad koeficientů /3, protože porušíme jeden z předpokladů modelu (4.7) o 
nezávislosti regresoru a individuálního efektu. Vzdělání jedince (regresor x it) totiž souvisí 

s jedincovou schopností (individuálním efektem а г). Odhad koeficientů ß  bude v tomto 
případě pravděpodobně vyšší než ve skutečnosti je, protože bude zachycovat i část vlivu 
jedincovi schopnosti na mzdu. Řešením tohoto problému může být použití fixed effects 
modelu se slabšími předpoklady než jsou vyžadovány u random effects modelu.

Pro odhadnutí koeficientů ß  random effects modelu se nejčastěji používají dvě metody, 
zobecněné nejmenší čtverce (generalized least square) a metoda maximální věrohodnosti. 
Stejně jako v případě m etody nejmenších čtverců používaných pro odhad koeficientů v 
lineární regresi (4.1) není nutno u zobecněných nejmenších čtverců předpokládat normální 
(či jakékoli jiné) rozdělení náhodných složek. Pokud bychom pro odhad použili nejmenší 
čtverce a nikoli zobecněné nejmenší čtverce, dostali bychom konzistentní, ale ne eficientní 
odhad. Zobecněné nejmenší čtverce totiž využívají informaci o autokorelovanosti či heteros- 
kedasticitě chyb. Vzhledem к tomu, že v našem modelu (4.4) bereme v úvahu hieararchic- 
kou strukturu v datech, dostáváme autokorelované chyby. Je proto lepší použít zobecněné 

nejmenší čtverce než nejmenší čtverce.
Jak jsme již upozornili, nevýhodou random effects modelu jsou silné předpoklady o 

nezávislosti náhodných efektů pro klastry o , a regresorů хц . Fixed effects model neklade 

žádné předpoklady na náhodné efekty pro klastry. Přesně lze tento model definovat násle
dujícím způsobem:

Vij =  ß  X-ij -t- Oii -f- t ij (4.11)

« i  ~  N ( 0 , 0  (4.12)

6 ij 1  x qkl, (4.13)

pro * , &=! , ••• , I , j  =  1, • • • , Ni, l =  1, • • • , Nk a q =  1, • • ■ , Q. Fixed effects model je
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tedy definován stejně jako random effects model až na to, že předpoklady (4.5), (4.7) a (4.8) 
jsou vypuštěny. Efekty pro klastry a* nelze konzistentně odhadnout, protože se vzrůstajícím 
počtem pozorování N  se nezvyšuje počet pozorování v jednotlivých klastrech Tento 
problém se v odborné literatuře nazývá incidental parameter problem, více viz Lancaster 
(2000). Většinou máme v klastrech malý počet jedinců, a tudíž informace využitelná pro 

odhad efektu a* je  velmi malá.

Primárně nás však zajímá odhad koeficientů /3. Provedeme-li tzv. within group transfor

mation, zbavíme se tím efektů a, a ponecháme si koeficienty ß ,  které pak odhadneme. Tuto 
transformaci konkrétně provedeme tak, že každé pozorování (yij,Xij) nahradíme jeho od
chylkou od průměru klastru { у ц - у {, Х ц - * ) ,  j  =  1, ■■■ ,N h i =  1, ■••, / ,  kde ý { =  ±  £ \  y{j 

a Xj =  jf, Y jj x ij Jsou průměrné hodnoty pro jednotlivé klastry. Pak model (4.11) implikuje

Vij -  У i =  ß T (Xij -  Xi) +  (■tij -  l i ) . (4.14)

Efekt klastru je v (4.14) vypuštěn, protože jeho průměrná hodnota je také a,, a tudíž 
jeho odchylka od průměru je rovna 0.

Idea within group transformation, tj. vyloučení efektu, který se pro daný klastr nemění, 
přináší v praxi i nevýhody. Jednou z nich je např. nemožnost odhadnout koeficienty ß  u 
regreserů, které jsou pro dané klastry konstantní. Příkladem může být odhadu vlivu pohlaví 
na známky ve škole. Představme si, že máme opět panelová data. Jedince pozorujeme ve 
více časových obdobích a zaznamenáváme v nich známky ve škole, pohlaví a popř. jiné 
jedincovi charakteristiky. Pro zjištění vlivu jednotlivých proměnných sestavíme fixed effects 
model znam kait =  ß Tx it +  7.pohlaviu +  a* -f- eit, pro jedince i =  1, • • • , I  a časová období 
t =  1, • • • , T. Vzhledem k tomu, že pohlaví se v čase nemění, tak po provedení within group 

transformation vypadne nejen individuální efekt a it ale také proměnná pohlaví (pohlaviit -  
pohlavii — pohlavii —pohlavii =  0). Rovnice po within group transformation má tedy tvar 
znamkaij -  znamkai =  ß T (xý- -  x*) +  (eťj  -  ěť). To znamená, že nemůžeme odhadnout 
koeficient 7, tj. míru vlivu pohlaví na známky ve škole.

Nyní si shrneme výhody a nevýhody random effects modelu a fixed effects modelu. 
V případě, že není splněn předpoklad o nezávislosti efektu klastru a regresorů, lze použít 
pouze fixed effects model, což implikuje, že nelze získat odhad vlivu regresorů nemění

cích se v rámci jednotlivých klastrů. Pokud použijeme random effects model, nedostaneme 
konzistentní odhad koeficientů ß . V  případě, že je  tento předpoklad splněn, je  výhodnější 
použít random effects model, který je  méně obecný než fixed effects model, což implikuje, 
že odhady koeficientů ß  budou mít menší směrodatnou odchylku. Random effects model 
zároveň umožňuje odhad vlivu regresorů neměnících se v čase. Poznamenejme, že použitím
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fixed effects modelu získáme sice neeficientní, ale na druhou stranu konzistentní odhad.

Doposud jsme neřešili modely připouštějící měnící se regresní koeficienty ß  v závislosti 
na klastrech. Tato obměna může souviset s pozorovanými i nepozorovanými charakte
ristikami klastrů. Protože tyto modely zahrnují specifikaci ve více vrstvách, nazývají se 
hierarchické modely.

Definujme si nejjednodušší, ale na druhou stranu snadno zobecnitelnou, variantu hie
rarchických modelů a to dvouúrovňový hierarchický model:

Vij = ß i  "X-ij +  č-ij (4.15)

ßi = 7 T w i +  v  i (4.16)
iid N (0 ,E ) (4.17)

Čij
iid
ГЧ/ N (0, a f) (4.18)

{ < X k ,v I ) T 1 X ^ ‘
У (4.19)

( < X k , v l ) T 1 f y (4.20)

4 j 1 Tqkl (4.21)

•• , N i ,  l = : 1,

HII • ,Q . První úroveň modelu
je definována rovnicí (4.15), kde je vysvětlovaná proměnná pro jedince j  z klastrů 

(skupiny) i, ß i =  (ß l, • ■ • , ß f ) T je vektor regresních koeficientů měnících se v závislosti na 
klastrech, x;j =  (x ], ■ • • , x ^ )1 je  vektor vysvětlujících proměnných pro jedince j  z klastrů 
i, Oj je  náhodný efekt pro klastr i a eÍ3 je chyba. Lineární závislost regresních koeficientů ß t 
na pozorovaných charakteristikách klastrů je definována rovnicí (4.16), kde 7 je  vektor 

regresních koeficientů a v  je náhodná složka vektoru ß ^  Tato rovnice tvoří druhou úroveň 
modelu. V  podmínce (4.17) je  uvedeno, že rozdělení náhodného vektoru (a i,i/f'jTí jehož 
elementy jsou tvořeny efektem pro klastr а г a náhodnými složkami regresních koeficientů 

ß it je normální se střední hodnotou nula a varianční maticí E . Pokud matice £  není 
diagonální, což v obecném případě připouštíme, mohou být jednotlivé náhodné složky 
vektoru ß t společně s efektem a* navzájem zkorelovány. Náhodné vektory (a*, u j ) 1 jsou 
nezávislé, což je  vyjádřeno symbolem iid. Podmínka (4.18) vyjadřuje, že chyby v první 

úrovni modelu jsou nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny se střední hodnotou nula 

a rozptylem а( . V  podmínkách (4.19), (4.20) a (4.21) je  vyjádřeno, že náhodné složky ß iy 
efekt « j ,  regresory a chyby v první úrovni modelu jsou všechny navzájem nezávislé. Porušení 
těchto podmínek by vedlo к nekonzistentnímu odhadu parametrů modelu. Poznamenejme, 
že odhadované parametry modelu jsou 7 , cre a matice S  a že jsou nejčastěji získávány 

metodou maximální věrohodnosti.
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Příkladem použití modelu v praxi může být vysvětlení vlivu charakteristik jedinců 
různých regionů na jejich platové ohodnocení. Pokud připustíme, že vliv charakteristik 
se v jednotlivých regionech liší podle jejich úrovně vyspělosti či jiných nepozorovatelných 
charakteristik, je vhodné použít hierarchický model.

Rovnice (4.15) a (4.16) jsou flexibilní ve smyslu, že jejich jednotlivé speciální případy 

vedou к vyjádření běžně používaných modelů. Pokud z nich vypustíme náhodné složky и i 
a efekt а г) získáme model s interakcemi =  v ffx ij  +  e^, což je zobecnění modelu (4.1). 
Pokud vypustíme pouze i/*, získáme zobecnění random effects modelu 4.4, random effects 
model s interakcemi уц =  w fxý- +  а* +  Uj- Ponecháme-li si v rovnici 4.16 konstantu a 
náhodné složky tj. /3j =  7 +  dostaneme tzv. variance components model

Vij =  (7  +  Vi)TXij +  oíí +  tij. (4.22)

Výše definovaný dvouúrovňový lineární hierarchický model lze naopak zobecnit, pokud 
budeme uvažovat více než dvě úrovně. Budeme-li pracovat se vzorkem lidí žijících v růz
ných městech, která patří do různých regionů a ty do jednotlivých států, můžeme použít 

čtyřúrovňový hierarchický model.

4.2 Využití modelu při zpracování dat PISA

Data sebraná v rámci výzkumu PISA mají typickou hierarchickou strukturu. К  dispozici 
totiž máme údaje o jednotlivých žácích z navštěvujících jednotlivé školy s, které jsou urči
tého typu t (v CR gymnázium , SOS atd.). Pro analýzu vlivu osobních, rodinných a školních 
faktorů na výsledek v testu matematické gramotnosti jsme proto zvolili hierarchické mo
dely. Pro každou z devíti analyzovaných zemí využijeme v prvním kroku random effects 
model (4.4), který lze v našem případě popsat následující rovnicí

VtsZ =  c + ß TO R M F tsz + 'y7 S F ts +  ö 1 S T t +  ats +  etsz, (4-23)

kde V  označuje výsledek žáka v testu matematické gramotnosti. Dále vektor O R M F  
označuje osobní a rodinné faktory žáka a také proměnné vztahující se přímo к vyučování 
matematiky, které byly hodnoceny jednotlivými žáky. Vektor S F  označuje charakteris
tiku škol, které žáci navštěvují, přičemž speciálně S T  označuje typ školního zařízení. ats 

označuje náhodný efekt jednotlivých škol, etsz je chybová složka modelu a c, /3, 7  a S jsou 
hledané koeficienty modelu.

Pokud bychom chtěli výše uvedenou rovnici (4.23) přepsat s jednotlivými proměnnými,
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jejichž označení a popis je uveden v kapitole 3, získáme následující detailní vyjádření

Vu,  =  с +  ( f t P tdS2 +  ß2Z M c t  +  ß ,Z M n dtsz +  ßAZ M d dtsz +

+ ß b V M l dsz H f  ßi0V M 5A 6dsz +  ß n V O l t ,  + ----- f  ßieV O bA 6dsz +

+ßnCJfsz +  ßuMKts, + ßivMDtsz + fhoMHtsz + ßuMPUtsz) +
+ (71 Lts + 72 PSts + 73 Sts + 74 NUts + isSPts + 76 EUts) +
+  (ö iT 2d +  • • • +  SkTkfy +  OLts +  t tsz. (4.24)

Horní index d označuje, že se jedná o dummy proměnnou. Příkladem může být V M 5A 6d, 

která nabývá hodnotu 1 v případě, že nejvyšší dosažené vzdělání matky je  na úrovni IS
CED 5A či ISCED 6, a hodnotu 0 v ostatních případech. Jak již bylo poznamenáno, dolní 
index tsz  označuje žáka z navštěvujícího školu s typu t. Všechny proměnné s tímto inde
xem se vztahují přímo к žákovi. Druhá úroveň hierarchické struktury je označena indexem 
ts. Proměnné s tímto indexem označují charakteristiku školy s typu t, která nabývá pro 
všechny žáky z dané školy stejnou hodnotu. Nejvyšší úrovní je  typ školy t. Poznamenejme, 

že např. T 2f označuje dummy proměnnou za druhý typ školy v dané zemi.

Z důvodu identifikovatelnosti koeficientů v modelu vypouštíme dummy proměnné za

městnání matky - plný úvazek (ZM pfsz), vzdělání matky - ISCED 0 (V M 0fS2), vzdělání 
otce - ISCED 0 (УОО^г) a typ školy - 1. typ (T ld).

Uvedený model budeme s malými obměnami používat pro všechny země, abychom 
následně mohli efekty jednotlivých proměnných vzájemně porovnat. V  některých zemích 
musíme z analýzy vypustit určité proměnné, protože v daném kontextu nemají smysl. 
Např. v Hong Kongu vypouštíme proměnnou Lokalita. Vzhledem к exitenci právě jednoho 
školního zařízení pro patnáctileté žáky vypouštíme ve Finsku a Polsku proměnnou typ 
školy.

Pokud budou některé koeficienty v random effects modelu (4.23) 11a hladině význam
nosti 5 % nesignifikantní, otestujeme pomocí Likelihood ratio testu, zda z něj lze příslušné 
proměnné, popř. sadu těchto proměnných, bez významné ztráty informace vypustit. Cílem 
je získat přehledný submodel M s původního modelu M , který se statisticky neliší od pů

vodního modelu, a v němž mají jednotlivé proměnné vliv statisticky významně odlišný od 

nuly. Poznamenejme, že testovací kritérium Likelihood ratio testu je rovno dvojnásobku 

rozdílu hodnot logaritmů věrohodnostní funkce modelu M  a jeho submodelu M s  a je za 
předpokladu nulové hypotézy o shodnosti modelů x 2~  rozdělené s počtem  stupňů volnosti 
odpovídající rozdílu počtu odhadovaných parametrů v uvedených modelech:
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2 * (lo g L ik M  -  log L ik M s)  ~  Х ш -к м *• (4-25)

Získaný submodel M s lze zapsat rovnicí

Vtaz =  č +  ß T O  R M F stsz +  7 TS F l  +  f  ST't +  &u +  i tsz, (4.26)

kde horní index s u vektoru O R M F s, S F 3 a STS označuje, že uvažujeme proměnné 
submodelu M s. V jednotlivých vektorech je tedy podmnožina proměnných uvažovaných v 
bohatším modelu M , jež mají signifikantní vliv na výsledek. Pro přehlednost uvedeme pro 
každou zemi odhadnuté koeficienty nejen submodelu M s, ale i modelu M .

Doposud jsme počítali s tím, že vliv jednotlivých proměnných na výsledek je  na všech 
školách stejný, tj. u jednotlivých proměnných jsme uvažovali pouze konstantní koeficienty. 
V  dalším kroku otestujeme, zda tento předpoklad platí. К tomu použijeme speciální typ 
dvoúrovňového hierarchického modelu (4.15), variance components model se znáhodněnými 
koeficienty (4.22). V  našem případě ho můžeme zapsat následujícím způsobem

Vtsz =  ö + ( ß T +  ß l ) O R M F stsz +  (7Г +  l Ts ) S F sts +  (8т +  ô ] ) S T st +  ä u +  čtsz. (4.27)

U všech proměnných v submodelu M s popsaném rovnicí (4.26) postupně otestujeme 
(opět pomocí Likelihood ratio testu), zda se jejich vliv na jednotlivých školách liší tj. zda 
rozptyl jednotlivých náhodných koeficientů ve vektorech ß a, 7S a Ss hraje podstatnou roli. 
Pro každou zemi pak uvedeme nejen odhadnuté koeficienty modelů M , M s, ale i variance 
components modelu M sr s odhadnutými rozptyly náhodných koeficientů u proměnných, 
jejichž vliv se signifikantně na jednotlivých školách liší.

Prozatím jsme nediskutovali, zda jsou splněné předpoklady pro použití všech tří uve
dených modelů M , M s a M sr. V  případě, že bychom pro analýzu vlivu vybraných pro
měnných na výsledek v  testu matematické gramotnosti využili fixed effects model (4.11), 
nemuseli bychom např. předpokládat nezávislost efektů škol a s a regresorů O R M F ,  S F  a 
S T . Na druhou stranu bychom nezískali kvůli odhadovací proceduře within group transfor

mation popsané v (4.14) odhad vlivu školních faktorů S F  a S T , protože se jejich hodnoty 
neliší v rámci jedné konkrétní školy s.

Pro využití random effects modelu musíme ukázat, že je splněn předpoklad nezávis

losti. To můžeme učinit několika způsoby. Jeden z nich je  založen na naší intuitivní úvaze. 
Používáme mnoho proměnných S F  a S T , které vystihují základní charakteristiky školy.

Je pravděpodobné, že nevyčerpaná informace o školách je na těchto charakteristikách a
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zároveň ostatních faktorech O R M F  nezávislá.
Mimo této intuitivní úvahy lze také provést formální statistický test např. Hausman 

test, který spočívá v porovnání koeficientů fixed a random effects modelu. Připomeňme, že 
odhady koeficientů fixed effects modelu jsou vždy konzistentní. Pokud se tedy tyto koefi
cienty navzájem neliší, lze usoudit, že odhady koeficientů random effects modelu jsou též 
konzistentní. V  tomto případě by tudíž bylo vhodnější použít speciálnější random effects 
model, abychom získali eficientní odhad. Znamelo by to odhadnout koeficienty ß  v obou 
modelech (7 a ö  nejsou v fixed effects modelu identifikovatelné) a porovnat je Hausman tes
tem. V  naší práci však využijeme zmíněnou intuitivní úvahu, a tudíž budeme diskutovanou 
nezávislost předpokládat.
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Kapitola 5

Analýza vlivu vybraných faktorů na 
matematickou gramotnost

5.1 Metodologické poznámky

V této části uvedeme několik metodologických poznámek, které je nutno brát v úvahu 
při četbě následujících analýz pro jednotlivé země. Jedná se o poznámky vztahující se ke 

struktuře textu, datům dostupných pro jednotlivé země, použití hierarchických modelů v 
jednotlivých zemích, problému endogenity a vztahu vybraných proměnných se školními

typy.

Struktura textu

V případě všech zemí budeme nejprve v části Vzdělávací systém  popisovat a analyzovat 
jednotlivé úrovně vzdělávacího systému cílem získat vhled do fungování školství, identifi

kovat školy pro patnáctileté žáky, jejichž vliv na výsledek v testu matematické gramot
nosti chceme zkoumat. Vzhledem k tomu, že u čtenáře předpokládáme základní znalost 
o vzdělávacím systému České republiky a Slovenska, analyzujeme v případě těchto zemí 
pouze vybraná témata školství, která jsou v současné době velmi často diskutována.

Po analýze vzdělávacího systému následuje část o výsledcích žáků v mezinárodních 
srovnávacích výzkumech TIMSS a PISA, což je  jedna z dalších charakteristik fungování 
školství v dané zemi.

V poslední části Analýza dat PISA 2003 uvádíme deskriptivní statistiky dat a dále 
analyzujeme vliv vybraných proměnných na výsledek v testu.
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Eliminace dat

Pro každou zemi pracujeme s žáky, za něž máme dostupné veškeré údaje o osobních, ro
dinných a školních faktorech a výsledku v testu matematické gramotnosti. V  původním 

vzorku PISA 2003 je obvykle větší počet pozorování, ale mnoho žáků či ředitelů jejich 
škol nevyplnilo příslušné údaje v dotazníku, a proto jsou hodnoty některých proměnných, 
s nimiž chceme pracovat, nedostupné. Tyto žáky pak z naší analýzy, při níž využíváme 
hierarchický model a doprovodné popisné statistiky, vypouštíme. Tím ve většině zemí vy
padávají ze vzorku např. žáci speciálních škol. Při konstrukci histogramu výsledků v testu 
matematické gramotnosti však pracujeme s maximálním množstvím dat. Bereme tedy v 
úvahu všechny dostupné výsledky žáků, tj. i těch žáků, za něž nemáme dostupné údaje z 
dotazníků. Při analýze rozložení výsledků tím neztrácíme informaci, kterou v datech máme.

Vyžití hierarchického modelu

V části 4.2 obecně popisujeme využití hierarchického modelu pro analýzu vlivu vybraných 

proměnných na výsledek v testu matematické gramotnosti za předpokladu využití dat 
PISA 2003. Tento postup analýzy je  využit pro každou zemi.

Pro každou zemi uvádíme odhady koeficientů všech modelů zmíněných v 4.2. Postupně 
se buď snažíme výsledky zpřehlednit či zpřesnit. V  několika krocích se tak snažíme najít 
z našeho pohledu nejvhodnější (obecně však ne nejpřesnější) model. Odhady koeficientů 
z modelů předcházejících nalezení nejvhodnějšího modelu sice pro každou zemi uvádíme, 
avšak je vhodné je považovat pouze jako orientační.

Pro každou zemi zároveň diskutujeme modifikaci modelu, která vyplývá ze specifik 
vzdělávacího systému. Např. v případě Finska a Polska nediskutujeme vliv školního typu 
na výsledek, protože patnáctiletí žáci navštěvují pouze jeden typ školního zařízení. Dále v 
případě Hong Kongu nemá smysl diskutovat vliv lokality školy na výsledek.

Vliv školního typu na výsledek v testu

Bylo by vhodné, kdybychom mohli pom ocí nějaké proměnné zachytit nadání žáka a ná
sledně tuto proměnnou přidat do analýzy vlivu vybraných proměnných na výsledek v testu. 
Tuto informaci však v našich datech nemáme. Zvážíme-li výběr proměnných (viz kapitola 
3), je pravděpodobné, že vliv nadání žáka bude částečně zachycen ve vlivu školního typu. 
Setkáváme se tedy s častým problémem endogenity. Při interpretaci efektu jednotlivých 
školních typů musíme být tudíž opatrní. Efekty dobře dopadajících školních typů mohou 
být menší, protože na tyto školy spíše chodí nadaní žáci. Naopak efekty špatně dopadajících
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škol mohou být v reálu větší, protože je spíše navštěvují méně nadaní žáci. Celkově budeme 
v analýzách pro jednotlivé země používat obratu, že efekt školního typu je nadhodnocený, 
přičemž tím budeme mít na mysli, že čím lepší škola je, tím vyšší efekt je u ní uveden.

Korelace se školním typem

Pro analýzu vztahu mezi jednotlivými proměnným a školním typem jsme zvolili tabulky, 
v nichž zachycujeme percentuální rozložení dané proměnné pro děti navštěvující určitý 
školní typ. Snažíme se tím přehledně a pro čtenáře co nejpochopitelněji popsat tento vztah. 
Výrokem, že proměnná je pozitivně resp. negativně korelována se školním typem, budeme 

myslet to, že na lépe dopadajících školách je větší resp. nižší procento vyšších hodnot dané 
proměnné. Pro usnadnění orientace v těchto tabulkách jsou jednotlivé školní typy seřazeny 
od nejlépe po nejhůře dopadající.

Poznamenejme, že se však nejedná o přesné měření korelace mezi školním typem a 
danou proměnnou, ale pouhou ilustraci vztahu.

Interpretace vlivu proměnných korelujících s školním typem

Zjistíme-li, že nějaká proměnná pozitivně resp. negativně koreluje se školním typem, mu
síme být při interpretaci jejího vlivu taktéž obezřetní. Vzhledem к tomu, že vliv školního 
typu je, jak jsme se již zmínili, pravděpodobně nadhodnocen, budou odhadnuté efekty 
těchto proměnných buď nadhodnoceny či podhodnoceny. V  případě, že daná proměnná 
pozitivně koreluje se školním typem, bude její efekt podhodnocen. V  případě, že daná pro
měnná negativně koreluje se školním typem, bude její efekt nadhodnocen. Ilustrujme si 
tuto myšlenku v následující simulační studii.

Nejprve si vygenerujeme data z regresního modelu V  =  1 +  T S  +  L +  N  +  e4, kde V  
bude reprezentovat výsledek v testu, TS  školní typ, L proměnnou pozitivně korelovanou se 
školním typem TS, N  nadání dítěte a e4 chybu. Školní typ popíšeme rovnicí T S  =  N  +  ei +  

e2• Proměnnou L popíšeme rovnicí L =  +  e3. První složka školního typu tedy zachycuje
nadání, druhá korelaci s proměnnou L (ti je v obou rovnicích) a poslední složka zachycuje 
nezávislou náhodnou složku. Abychom získali hodnoty proměnných V  =  l + T S + L + N + e 4, 
T S =  N  +  ti +  62 a L =  61 +  63, vygenerujeme si 1000 hodnot proměnných ci, e2, 63, e4 a N  
z následujících rozděleních e\ ~  N (0, l 2), e2,63,64 ~  N (0 ,0 ,52) a N  ~  N (2 ,0 ,52).

Nyní můžeme odhadnout model pro výsledek v testu pom ocí pozorovaných proměnných 

(tedy bez nadání) tj. V  =  l + T S + L + e 4. К odhadu využijeme metodu nejmenších čtverců. 
Odhadnutá rovnice j e T  =  2 +  1 ,3 *  T S  +  0 ,8  * L. Koeficient u školního typu by měl 

být podle původního modelu 1, avšak jeho odhad je vyšší (1 ,3 ). Je v něm zachycen vliv
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nepozorovaného nadání. Dále vzhledem ke pozitivní korelaci mezi proměnnou L a školním 
typem TS  je koeficient u této proměnné nižší (místo původní hodnoty 1 jsme dostali odhad 
0 ,8). Intuitivně, vliv složky t\ je u školního typu nadhodnocen. Její efekt se následně snaží 
zmírnit koeficient u L.

5.2 Česká republika 

Vzdělávací systém

Český vzdělávací systém je schématicky zachycen na obrázku 5.1. Očekáváme, že čtenář 
této práce zná jeho základní charakteristiky. Zatímco v případě ostatních analyzovaných 
zemí mimo Slovenska popisujeme v této části právě tyto základní rysy, zvolíme v pří
padě České republiky jiný přístup. Popíšeme si v současné době často diskutovaná témata 
týkající se našeho školství. Konkrétně se zaměříme na zavádění rámcových vzdělávacích 
programů, existenci víceletých gymnázií a připravovanou státní maturitní zkoušku.

Rámcové vzdělávací programy

Na všech úrovních vzdělávání buď již platí, či se postupně zavádějí nové kurikulární do
kumenty na státní a školní úrovni. Státní úroveň představují Národní program vzdělávání 
vymezující počáteční vzdělávání jako celek a rámcové vzdělávací programy pro jednotivé 
etapy vzdělávání tj. předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň pak předsta
vují školní vzdělávací programy, podle kterých se vyučuje na jednotlivých školách a které 
musí být v souladu s dokumenty na státní úrovni.

Všechny mateřské školy musely do března roku 2005 připravit svůj školní vzdělávací 
program (dále jen ŠVP) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání (dále jen RVP PV) a od tohoto data začít podle něj vyučovat.

Od 1.9.2007 se na všech základních školách v 1. a 6. ročníku vzdělávají děti podle ŠVP 
připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen 
RVP ZV).

Dále si uvedem základní charakteristiky tohoto RVP ZV. Jeden z nejdůležitějších cílů 
vzdělávání má být vybavení dětí tzv. klíčovými kompetencemi. Tato myšlenka se objevuje 
ve všech typech RVP. „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena spo
lečnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z 
obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají к jeho vzdělávání,
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spokojenému a úspěšnému životu а к posilování funkcí občanské společnosti.“ (cit. VUP 
(2007)) Klíčové kompetence v základním vzdělávání jsou následující - kompetence к učení, 
kompetence к řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a perso
nální, kompetence občanské a kompetence pracovní.

Obsah vzdělávání je v RVP ZV rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí - Jazyk a ja
zyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, 
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a 
zdraví a Člověk a svět práce. Vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem 
či více vzdělávacími obory. Jeden vzdělávací obor může každá škola rozdělit do jednoho 
či více předmětů či naopak do jednoho předmětu může zahrnout více vzdělávacích oborů 
(integrovaný vyučovací předmět).

Další novinkou v našich kurikulárních dokumentech je  zavedení tzv. průřezových témat. 
Jedná se o okruhy, které reprezentují soudobé problémy světa. Procházejí napříč vzděláva
cími oblastmi a umožňují je  tak propojovat.

V  současné době se vypracovávají další rámcové vzdělávací programy. Příkladem mohou 

být RVP G (RVP pro gymnázia) a RVP SOV (RVP pro střední odborné vzdělávání). Jejich 
tvorba by měla být ukončena do roku 2009.

Víceletá gymnázia

Víceletá gymnázia vznikla na počátku 90. let jako alternativa к čtyřletým gymnáziím. Od 
roku 1995 existují dva typy víceletých gymnázií - osmileté a šestileté gymnázium. Podle 
údajů Českého statistického úřadu v roce 2005 ukončilo osmileté resp. šestileté gymná
zium 41 % resp. 7 % všech gymnazistů. Zbylých 52 % gymnazistů tedy ukončilo čtyřleté 
gymnázium.

Přes nespornou existenci mnoha pozitiv těchto škol jako je např. přizpůsobení vyučování 
více nadaným žáků, je  s nimi spojováno i mnoho negativních jevů. Jedná se např. o příliš 
brzkou selekci dětí do různých vzdělávacích proudů a to, že přijetí a úspěchy na začátku 
studia souvisí značně se zralostí dítě.

V  polovině 90. let se proto začalo diskutovat o omezení jejich vzniku a počtu  přijí
maných. Následně bylo vládou navrhnuto jejich celkové zrušení. Tento záměr však nebyl 
realizován.

Maturitní zkouška

Jedno z důležitých témat našeho školství je podoba a zavadění nové maturitní zkoušky. V 
současné době skládají studenti maturitní zkoušku ze čtyř předmětů. Povinnými předměty
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jsou český a cizí jazyk, další dva předměty jsou volitelné. Zkouška se skádá během jednoho 
dne, přičemž na každý předmět je  vyhrazeno 15 minut. Velká část maturitní zkoušky 
je ústní, předchází ji však i písemná část - slohové cvičení z českého jazyka. Z každého 
předmětu si maturant vytáhne jednu z maximálně 30 otázek a zodpoví ji před komisí 

stanovenou danou školou.
Podoba nové maturitní zkoušky se v mnohém odlišuje. Měla by se skládat ze dvou částí 

- společné a profilové. Podobu společné části určuje stát a podobu profilové části samotná 
škola. V  rámci obou částí by měl student složit zkoušky ze tří předmětů. Celkový počet 
zkoušek tedy ve srovnání se současným stavem vzroste ze tří na šest. V  rámci společné 
části by měli studenti skádat zkoušku z českého a cizího jazyka a jednoho z následujících 
čtyř povinně volitelných předmětů - matematika, občanský, přírodovědně technický a in
formačně technologický základ. Zkoušky z českého a cizího jazyka by měly být písemné i 
ústní. Zkouška z volitelného předmětu by se měla konat písemně. Vyhodnocení testů by 
mělo mít na starosti Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERM AT).

V  rámci profilové části by měli studenti složit zkoušky taktéž ze tří předmětů, přičemž 
o které předměty konkrétně půjde a v jaké formě budou skládané, určí ředitel školy. Nová 
podoba maturitní zkoušky by měla proběhnout během minimálně dvou dnů.

Připravená verze maturitních zkoušek však byla kritizována studenty, veřejností i býva

lou ministryní školství Danou Kuchtovou: „Maturita není dostatečně připravená, ani žáci 
neměli prozatím příležitost vyzkoušet si zkoušku celou. V  minulosti v ní byly i chyby.“ (cit. 
MŠMT CR (2003)) Parlament CR odložil konání nové maturitní zkoušky z roku 2008 na 
rok 2010, přičemž v roce 2010 by se měly konat pouze zkoušky z českého a cizího jazyka. 
Zkouška z volitelného předmětu by se poprvé měla konat až dva roky poté, v roce 2012.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Některé oblasti patří к silným stránkám našich žáků, v jiných naopak nedopadají tak dobře. 
V  testech z přírodních věd jsou ve všech výzkumech (TIMSS 1995, TIMSS 1999, PISA 2000 
a PISA 2003) nadprůměrní. Výjimku tvoří žáci ukončující střední školu, kteří dopadli v 

TIMSS 1995 průměrně.
Co se týče matematiky, naši žáci jsou ve srovnání s ostatními zeměmi průměrní až 

nadprůměrní. Ve výzkumu TIMSS jsou výsledky prvních dvou populací tj. žáků čtvrtých a 
osmých ročníků nadprůměrné, poslední populace tj. žáci ukončující střední školu dopadla 

průměrně. Ve výzkumu PISA jsou naši patnáctiletí žáci v roce 2000 průměrní a v roce 2003 
již nadprůměrní.

Oblast čtení patří oproti přírodním vědám к našim nejslabším oblastem. Nadprůměrné
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výsledky jsme zaznamenali pouze u mladších žáků čtvrtých ročníků ve výzkumu PIRLS.
V  PISA 2000 jsme byli pod mezinárodním průměrem. O tři roky později jsme v PISA 
zaznamenali mírné zlepšení. Pohybovali jsme se kolem mezinárodního průměru.

Obecně lze říci, že výzkumy na našich školách ukázaly, že naši žáci dosahují v meziná
rodním srovnání horších či průměrných výsledků ve čtení, průměrných či lepších výsledků v 
matematice a nadprůměrných výsledků v přírodovědných předmětech. Ve čtení činí žákům 
největší potíže porozumění delším textům a obhajování vlastního názoru. Lépe se naši žáci 
orientují v nesouvislých textech. V  matematice dosahují lepších výsledků v aritmetice než 
ve statistice a pravděpodobnosti, což odpovídá pojetí našich osnov.

Zároveň lze pozorovat, že ve výzkumech TIMSS dosahujeme o něco lepších výsledků 

než ve výzkumu PISA. Zatímco v TIMSS 1995 jsou naši žáci na předních pozicích v obou 
sledovaných oblastech (v přírodních vědách jsou žáci 8. ročníků dokonce na druhém a žáci 
7. ročníků na třetím místě), ve výzkumu PISA jsme se do první desítky zemí dostali pouze 

jednou a to v přírodovědné gramotnosti v roce 2003. Důvodů může být hned několik. Našim 
žákům mohou např. více vyhovovat testy konstruované na základě probrané látky ve škole, 
které byly použité v TIMSS.

Výsledky našich žáků ve všech uzavřených mezinárodních srovnávacích výzkumech jsou 
uvedeny v tabulce 5.1.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je  uveden v části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

Nyní si uvedeme desktriptivní statistiky všech proměnných, jejichž vliv na výsledek v 
testu matematické gramotnosti PISA 2003 budeme v následně analyzovat. Začneme však 

stručným popisem velikosti vzorku a deskriptivními statistikami samotného výsledku v 
testu.

Celkově budeme pracovat s údaji o 4596 patnáctiletých českých žácích. Jejich průměrný 
výsledek v testu matematické gramotnosti je  55,37 %, což znamená, že v průměru odpo
věděli správně na více než polovinu otázek. Mediánový výsledek je vyšší (57,69 % ), z čehož
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vyplývá, že záporné odchylky výsledků od mediánu jsou v součtu vyšší než kladné odchylky. 

Hodnota prvního kvartilu výsledků je 37,5 %. Nejhorší čtvrtina výsledků se tedy pohy
buje v rozmezí 0 % a 37,5 %. Hodnota horního kvartilu (75 %) je ve srovnání s ostatními 
zeměmi vysoká. Znamená to, že nejlepší čtvrtina žáků dosáhla relativně dobrého výsledku 
pohybujícího se od správného zodpovězení tří čtvrtin otázek v testu. Dále alespoň 85 % 
otázek zodpovědělo správně 10,5 % žáků. Uvedené popisné statistiky výsledku českých 
žáků lze najít v tabulce 6.11. Histogram výsledku našich žáků je na obrázku 5.2.

Deskriptivní statistiky osobních a rodinných charakteristik žáků jsou následující. Pře
vážná většina rodičů dosáhla sekundárního stupně vzdělání umožňujícího přímý vstup na 
libovolnou vysokou školu. Dále sekundární úroveň neumožňující přímý vstup do terciálního 
stupně vzdělávání (úroveň ISCED 3B a 3C, v našem vzdělávacím systému učební obor bez 

maturity) byla uvedena u větší skupiny otců (36 %) než matek (26,68 %). Co se týče 

nejvyššího, terciálního vzdělání, ukončilo ho 22 % matek a 25 % otců.
Převážná většina matek (80 %) pracuje na plný úvazek, možnosti pracovat na částečný 

úvazek využívá pouze 5 % matek patnáctiletých žáků.
V  našem vzorku dále máme 47 dětí, kteří mluví ve svých rodinách převážně jiným než 

českým jazykem1.
Co se týče charakteristik úzce souvisejících s vyučováním matematiky, lze konstato

vat, že většina žáků (81 %) je motivována učit se matematiku, aby mohla v budoucnu 
snadněji získat zaměstnání. Žáci si nestěžují ani na nedostatečnou pom oc v hodinách ma
tematiky. 77 % z nich uvedlo, že jim  učitel ve většině hodin či v každé hodině pomůže. 
Počet čtyřicetipěti minutových vyučovacích hodin matematiky týdně se pro prostřední po

lovinu patnáctiletých žáků pohybuje v rozmezí třech (dolní kvartil) až čtyřech hodin (horní 
kvartil). Naši žáci stráví ve srovnání s ostatními zeměmi málo času nad domácími úkoly z 
matematiky. Průměrný žák se jim  věnuje 1,6 hodiny týdně.

Vybrané charakteristiky škol pro patnáctileté žáky jsou následující. 9 % žáků navštěvuje 

školy v Praze tj. městě, které je v datovém souboru PISA kódováno jako město s alespoň 
jedním miliónem obyvatel. Dalších 14 % žáků dochází do škol ve velkých městech od sto 
tisíc do jednoho miliónu obyvatel2. Do škol ve vesnicích s méně než třemi tisíci obyvateli 
dochází do škol 5 % žáků. Zbývající skupina žáků navštěvuje školy v menších městech s 
třemi až patnácti tisíci obyvateli (25 %) a v středně velkých městech s patnácti až 100 
tisíci obyvateli (47 %). Průměrný počet žáků na školách pro patnáctileté je 545.

1 Podle údajů CIA z roku 2007 má Česká republika více než 10,2 miliónu obyvatel. Převážná část občanů 
mluvi česky 94,9 %, dále 2 % obyvatel hovoří slovensky. Zbylá 3 % tvoří ostatní jazyky.

2Dle údajů Českého statistického úřadu má к 1.1.2007 pět měst v České republice více než sto tisíci 
obyvatel. Jedná se o Prahu s 1188126, Brno s 366680, Ostravu s 309098, Plzeň s 163392 a Olomouc s 
100168 obyvateli.
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Soukromých škol u nás není ve srovnání s ostatními zeměmi mnoho. Dochází do nich 
necelých 5 % patnáctiletých žáků.

Co se týče učitelů, relativně velká skupina (17 %) nepracuje na školách s entuziazmem, 
na druhou stranu si však převážná většina ředitelů (93 %) nestěžuje na nedostatek učitelů 
matematiky.

Vybavení škol počítači je  ve srovnání s ostatními zeměmi průměrné, na jeden počítač 

připadá 25 žáků.

V  patnácti letech ukončuje většina žáků docházku do základní školy a přechází na vy
braný typ školního zařízení na vyšším sekundárním stupni. Z tohoto důvodu máme v našem 
vzorku žáky docházející ještě jak na základni školy (celkem 35 %) a 1. stupeň víceletých 
gymnázií (9 %), tak i na 2. stupeň víceletých gymnázií (12 % ), čtyřleté gymnázium (7 %), 

střední odbornou školu (25 %) a střední odborné učiliště (11 % )3.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.2 a v 6.1 až 6.10.

Aplikace hierarchických modelů

V prvním kroku analýzy vlivu vybraných proměnných na výsledek v testu jsme zvolili ran

dom effects model popsaný rovnicí (4.23). Z důvodu identifikovatelnosti parametrů modelu 
jsme z vypustili následující dummy proměnné - zaměstnání matky - plný úvazek, vzdělání 
matky - ISCED 1, vzdělání otce - ISCED 1 a školní typ - základní škola. V  tabulce 5.13 
jsou v prvním sloupci označeném písmenem M  odhady koeficientů tohoto modelu.

Koeficienty u vyšších stupňů vzdělání otce jsou sice relativně vysoké, avšak nejsou kvůli 

jejich velkému rozptylu signifikantní. Tyto velké rozptyly mohou souviset s malým počtem 

rozdílných hodnot v srovnávacích kategoriích vzdělání matky - ISCED 1 a vzdělání otce - 
ISCED 1. Pokud testujeme, zda můžeme bez významné ztráty informace vypustit z modelu 
všechny kategorie vzdělání otce, docházíme к závěru, že toto učinit nemůžeme. P-hodnota 

likelihood ratio testu srovnávající původní model M  s jeho submodelem bez vzdělání otce 
je rovna 0,03.

Vzhledem ke srovnatelnému vlivu kategorií vzdělání otce - ISCED 5В  a vzdělání otce 
- ISCED 5A a 6, který je vyšší než u ostatních kategorií, je  sloučíme do větší kategorie. 
Dále porovnáme její vliv se zbylými, nižšími úrovněmi vzdělání. V  případě matky slou

číme ze stejného důvodu vzdělání odpovídající vyššímu střednímu vzdělání ISCED ЗА,

3Podle údajů Českého statistického úřadu ukončilo studium v školním roce 2004/2005 celkem 13328 
žáků na čtyřletých gymnáziích, 1713 žáků na šestiletých gymnáziích, 10216 žáků na osmiletých gymnáziích, 
45612 žáků na středních odborných školách a 50250 žáků na středních odborných učilištích a odborných 
učilištích. V poslední jmenované skupině získalo 36523 žáků střední vzdělání s výučním listem, dále 5963 
střední vzdělání s maturitou a nástavbové studium ukončilo 7764 studentů.
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postsekundárnímu ISCED 4 a terciálnímu ISCED 5B.
V  druhém kroku budeme testovat, zda-li se submodel s vypuštěnými nesignifikantními 

proměnnými a nově vytvořenými kategoriemi vzdělání rodičů signifikantně liší od bohatšího 

modelu M . Opět použijeme likelihood ratio test. Jeho p-hodnota je  rovna 0,31. Lze tedy 
konstatovat, že se modely navzájem signifikantně neliší a nadále budeme pracovat se sub- 
modelem M s. Jeho odhadnuté koeficienty jsou v druhém sloupci tabulky 5.13. Na základě 
odhadů standardních chyb o & a lze vypočítat, že procento nevysvětlené variablity mezi 

školami z celkové variablity je  rovno 4 g fftT  ~  7,5 %. Nejedná se o vysokou hodnotu, 
přesto se však budeme snažit v dalším kroku určit zdroj této variability.

К tomuto účelu využijeme variance compenents model, který je  popsán rovnicí (4.27). 
Jediná proměnná, u které jsme zaznamenali signifikantně odlišný efekt na různých školách 
je m vyučovací hodiny. Odhadnutý variance components model beroucí v úvahu tento efekt 
je uveden ve třetím sloupci tabulky 5.13. Na některých školách má tedy tato proměnná na 
výsledek vyšší vliv, na některých nižší. Podstatná část tohoto odlišného vlivu lze vysvětlit 

pomocí interakcí mezi touto proměnnou a školním typem. Na základních a středních obor- 
ných školách má počet hodin matematiky signifikantně větší vliv než na zbylých typech 
škol.

Odhad nevysvětlené variability mezi školami je v modelu M sr  přibližně dvakrát 
větší než v modelu M s. Důvodem je rozkmitání nepozorovaného vlivu a ts kvůli korelaci s 
ß ts, odlišným efektem počtu vyučovacích hodin matematiky na různých školách.

Nyní budeme interpretovat odhadnuté koeficienty finálního modelu M sr  pro Českou 
republiku. Z hlediska vlivu na výsledek v testu matematické gramotnosti, hraje nejdůleži
tější roli proměnná školní typ. Ve srovnání se základní školou je  efekt druhého resp. prvního 
stupně víceletého gymnázia větší o 30 resp. 27 procentních bodů. Dále následuje srovna
telný vliv čtyřletých gymnázií, který je  roven 24,6 procentního bodu. Signifikantně větší 

vliv (13,3 procentních bodů) než základní škola má i střední odborná škola. V  tom to ohledu 
dopadlo nejhůře střední odborné učiliště. Jeho efekt je nižší než efekt základní školy. Mezi
2. stupněm víceletých gymnázií a středním odborným učilištěm je podstatný rozdíl, rovná 
se 35,5 procentního bodu.

Jak jsme již zmínili v části s metodologickými poznámkami 5.1, musíme být při inter
pretaci koeficientů u typů škol opatrní. Je v nich pravděpodobně zachycen i vliv nadání 
žáků, a tudíž jsou koeficienty na dobře resp. špatně dopadajících školách pravděpodobně 
nadhodnocené resp. podhodnocené. Korelace ostatních proměnných s typem školy může 
pak vést к nadhodnocení či podhodnocení jejich vlivu. Interpretaci následujících koeficientů 
budeme tudíž provádět s ohledem na tento možný problém.

Z osobních a rodinných charakteristik žáka má na výsledek v testu podstatný vliv

56



5.2. Česká republika

pouze vzdělání rodičů a pohlaví žáka. Další zvažované proměnné, zaměstnání matky a 
cizí jazyk, signifikantní vliv nemají. Nezáleží tedy na tom, zda matka pracuje na plný či 

částečný úvazek, nebo zda je s dítětem doma jako žena v domácnosti, a nebo zda si hledá 
práci. Z tabulky 5.3 je patrné, že mezi zaměstnáním matky a typem školy, které jejich dítě 
navštěvuje, není podstatná souvislost. Dále důvodem pro nesignifikantní vliv proměnné cizí 
jazyk může být malý počet velmi rozdílných pozorování ve skupině dětí s cizí národností.

Co se týče pohlaví žáka, chlapci jsou o 5 ,5  procentního bodu lepší než dívky. Vzhledem 

к negativní korelaci s typem školy lze však konstatovat, že je tento efekt nadhodnocený. V 

tabulce 5.2 je zaznamenáno procento dívek na jednotlivých typech škol. Na nejlépe dopa
dajících školách, 2. stupni víceletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu, je  postupně 61 % 
a 69 % patnáctiletých dívek. Oproti tomu na středním odborném učilišti je patnáctiletých 
dívek pouze 30 %.

Jak jsme již zmínili, další proměnnou mající signifikantní vliv na výsledek je i vzdělání 
rodičů. Efekt vzdělání matky na úrovni ISCED ЗА, 4 а 5B je ve srovnání s nižšími úrovněmi 
o 4,4 procentního bodu vyšší. Největší vliv na výsledek má nejvyšší vzdělání matky, jeho 
hodnota je ve srovnání se vzděláním do úrovně ISCED 3B rovna 5,1 procentního bodu. 
Stejně jako v případě matky, je  efekt vysoké úrovně vzdělání otce signifikantně vyšší než 
u nižších úrovní. Konkrétně, vliv vzdělání na úrovni ISCED 5B, 5A a 6 je ve srovnání 
s ostatními kategoriemi o 2,2 procentního bodu větší. Porovnáme-li vliv vzdělání obou 

rodičů, můžeme konstatovat, že vliv vzdělání matky na výsledek v testu je větší než vliv 
vzdělání otce. Navíc vzhledem к pozitivní korelaci mezi vzděláním obou rodičů a typem 
školy, které ilustrujeme v tabulce 5.4, lze říci, že uvedené efekty jsou podhodnocené. Např. 
na druhém stupni víceletých gymnáziích má 47 % resp. 52 % dětí matku resp. otce s 
nejvyšším stupněm vzdělání. Oproti tomu na středních odborných učilištích jsou pouze 
4 % dětí.

Všechny zvažované charakteristiky vyučování matematiky až na pom oc učitelů v ho
dinách mají na výsledek signifikantní vliv. Zvýší-li se motivace žáků učit se matematiku o 
jeden stupeň na škále od jedné do čtyř, zvýší se jejich výsledek za jinak stejných podmí
nek o 3 ,3  procentního bodu. Z tabulky 5.5 je patrné, že motivace žáků je  na jednotlivých 
typech škol velmi vyrovnaná.

Pozitivní efekt má i počet vyučujících hodin matematiky. Každá přidaná hodina (60 

minut) matematiky vede za jinak stejných podmínek ke zvýší výsledku o 3,3 procentního 
bodu. Navíc, jak jsme již konstatovali, efekt počtu hodin se liší na jednotlivých školách. 
Největší vliv mají na základních a středních odborných školách. V  tabulce 5.9 jsou uvedeny 
popisné statistiky této proměnné na jednotlivých školních typech. Nejvíce čtyřicetipěti 
minutových hodin mají patnáctiletí žáci na základních školách (první kvartil je  4, třetí
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kvartil je  5). Naopak nejmenší průměrný počet hodin s největším rozptylem mají žáci na 
středních odborných učilištích (první kvartil 2, třetí kvartil 4).

Negativní vliv na výsledek má počet hodin strávených nad domácími úkoly z matema
tiky, což je  intuitivně sporný výsledek. Záporné znaménko může souviset s tím, že nadané 
děti věnují méně času danému domácímu úkolu. Z tabulky 5.8 je dále patrné, že nejméně 
hodin se domácím úkolům v průměru věnují žáci druhého stupně víceletých gymnázií (1,3 

hodiny týdně) a naopak nejvíce se jim  věnují žáci ze střední odborné školy (2 hodiny týdně).
Z dalších charakteristik školy mají mimo školní typ signifikantní vliv proměnné Loka

lita, Nedostatek m učitelů a Nadšení učitelů. Oproti tomu na výsledek nemá podstatný vliv 
vybavení školy počítači, počet studentů a to, zda je škola soukromá. Je nutno pozname

nat, že důvodem pro nesignifikantní efekt proměnné Soukromá škola je  způsoben velkou
rozdílností výsledků jejich žáků. V  modelu 1VT vidíme, že odhadnutý vliv je relativně velký
- 3 ,6, avšak velký rozptyl (4) vede к tomu, že koeficient není signifikantně odlišný od 0.

Co se týče lokality školy, lze konstatovat, že v čím větším městě se škola nachází, tím 
lepších výsledků žáci dosahují. Konkrétně, zvýší-li se velikost lokality na pětibodové škále 
o jeden stupeň, zvýší se za jinak stejných podmínek výsledek žáka o 1,6 procentního bodu. 
V  tabulce 5.6 je dále zaznamenáno percentuální rozložení jednotlivých typů škol v různých 
lokalitách. Na vesnicích do třech tisíc obyvatel nejsou žádná gymnázia. Oproti tomu se tam 
nachází 11 % všech základních škol.

Dále se zaměříme na nedostatek učitelů matematiky. Cím větší je školách nedostatek 

těchto učitelů, tím horších výsledků žáci dosahují. Změříme-li efekt pouze této proměnné, 

očištěný o možné interakce s dalšími uvažovanými proměnnými, dostaneme hodnotu —2,2. 
Zvýší-li se nedostatek učitelů na dané škole na čtyřbodové škále o jeden stupeň, zhorší 
se za jinak stejných podmínek výsledek žáků o 2 ,2  procentní body. V  tabulce 5.7 je dále 
ilustrována negativní souvislost této proměnné s typem školy. Prakticky žádný ředitel ja

kéhokoli typu gymnázia si nestěžuje na nedostatek učitelů matematiky. Oproti tomu 13 % 

ředitelů základních škol a 16 % ředitelů středních odborných učilišť uvedli, že nedostatek 
učitelů matematiky je na jejich škole velký.

Intuitivně sporný výsledek jsme dostali v případě nadšení učitelů. Odhadnutý nega
tivní efekt na výsledek v testu je  velice diskutabilní. Jako možné vysvětlení si dovolujeme 
navrhout špatné kódování jednotlivých kategorií v datech.
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Tabulky a grafy

Obrázek 5.1 Český vzdělávací systém v 2002/2003*
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Zdroj: Eurydice, 2007

Tabulka 5.1 Výsledky žáků České republiky ve výzkumech TIMSS a PISA
Výzkum Oblast Populace Výsledek a
TIMSS 1995 matematika 3. ročník t

4. ročník
7. ročník
8. ročník
konec SŠ =

přírodní vědy 3. ročník j
4. ročník
7. ročník
8. ročník i 
konec SŠ =

TIMSS 1999 matematika 8. ročník
přírodní vědy 8. ročník

PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí j
matematická gramotnost 15-letí =
přírodovědná gramotnost 15-letí j

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí =
matematická gramotnost 15-letí f
přírodovědná gramotnost 15-letí
problémové úlohy 15-letí

“Znak ] označuje, že výsledek CR je statisticky významně v lepší než mezinárodní průměr, = označuje, 
že výsledek CR není statisticky významně odlišný od mezinárodního průměru, J. označuje, že výsledek CR 
je statisticky významně horší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.2 Histogram výsledků žáků České republiky v testu matematické gramotnosti 

PISA 2003“

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost
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“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.2 ČR - Rozložení typů škol pro patnáctileté žáky, podíl dívek, cizinců a soukro
mých škol

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v %)

podíl
dívek
(v % )

podíl
cizinců
(V%)

podíl
soukr.
škol

víceleté gymnázium 2.st 556 12,10 61 1 5
víceleté gymnázium l.st 428 9,31 49 2 7
čtyřleté gymnázium 343 7,46 69 0 1
střední odborná škola 1159 25,22 51 0 9
základní škola 1594 34,68 45 2 0
střední odborné učiliště 516 11,23 30 1 7

Tabulka 5.3 C R  - Nabídka práce matky & typy škol pro patnáctileté žáky (v  %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

víceleté gymnázium 2.st 84 6 3 8
víceleté gymnázium l.st 82 5 3 10
čtyřleté gymnázium 85 6 3 6
střední odborná škola 81 4 4 10
základní škola 77 5 6 12
střední odborné učiliště 79 4 8 9

Tabulka 5.4 C R  - Vzdělání matky a otce & typy škol pro patnáctileté (v %)

vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED
1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

víceleté gymnázium 2.st 0 1 8 41 3 47 0 1 17 28 2 52
víceleté gymnázium l.st 0 1 8 49 3 40 0 1 16 32 2 49
čtyřleté gymnázium 0 1 10 52 2 36 0 1 23 36 1 39
střední odborná škola 1 4 31 52 1 11 0 2 39 41 1 17
základní škola 1 3 33 47 2 13 1 2 41 38 1 16
střední odborné učiliště 2 6 45 43 1 4 1 5 59 30 0 4
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Tabulka 5.5 ČR - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro patnáctileté 
žáky (v %)

vůbec
Motivován ? 

ne ne ano velmi nikdy
Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

víceleté gymnázium 2.st 4 22 56 17 4 18 37 41
víceleté gymnázium l.st 1 15 66 18 2 14 35 49
čtyřleté gymnázium 3 24 60 12 7 22 34 37
střední odborná škola 2 15 67 16 5 17 38 41
základní škola 3 11 62 23 5 19 33 43
střední odborné učiliště 4 22 64 9 7 23 34 37

Tabulka 5.6 ČR - Lokalita & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

vesnice malé
město město velké

město
ohromné
město

víceleté gymnázium 2.st 0 22 52 17 9
víceleté gymnázium l.st 0 18 55 19 7
čtyřleté gymnázium 0 19 59 8 14
střední odborná škola 2 30 48 10 10
základní škola 11 28 38 13 10
střední odborné učiliště 4 19 52 20 5

Tabulka 5.7 ČR - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů pro práci 
& typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

Nedostatek učitelů Nadšení učitelů
, velmi spíše , ,, „  , velmizadny , velký male velkemaly velký velké

víceleté gymnázium 2.st 98 2 0 0 17 75 8
víceleté gymnázium l.st 97 3 0 0 18 74 8
čtyřleté gymnázium 100 0 0 0 30 70 0
střední odborná škola 89 7 4 0 17 78 5
základní škola 65 22 12 1 14 85 1
střední odborné učiliště 68 16 16 0 16 77 7
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Tabulka 5.8 ČR - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně & typy škol pro pat
náctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 2.st 0 1 1 1,26 2 8
víceleté gymnázium l.st 0 1 1 1,63 2 10
čtyřleté gymnázium 0 1 1 1,52 2 8
střední odborná škola 0 1 1 1,98 2 20
základní škola 0 1 1 1,61 2 14
střední odborné učiliště 0 0 1 1,46 2 16

Tabulka 5.9 ČR - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně & typy škol pro patnáctileté 
žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvaxtil

maximum

víceleté gymnázium 2.st 0,00 2,25 3,00 2,82 3,00 4,50
víceleté gymnázium l.st 0,00 2,25 3,00 2,84 3,00 3,75
čtyřleté gymnázium 0,75 2,25 3,00 2,68 3,00 3,75
střední odborná škola 0,00 2,25 2,25 2,57 3,00 6,00
základní škola 0,00 3,00 3,00 3,29 3,75 6,00
střední odborné učiliště 0,00 1,50 2,25 2,22 3,00 5,25

Tabulka 5.10 ČR - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky
dolníminimum

kvartil
medián průměr horní

kvartil
maximum

víceleté gymnázium 2.st 178 459,5 559 586,7 704 1079
víceleté gymnázium l.st 178 460,0 559 591,6 713 1079
čtyřleté gymnázium 42 353,0 509 507,1 757 803
střední odborná škola 96 300,0 421 448,5 590 1210
základní škola 79 432,0 595 566,5 691 1061
střední odborné učiliště 69 350,0 522 639,5 832 2401
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Tabulka 5.11 ČR - Počet studentů najeden počítač к  typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 2.st 8,89 17,00 25,19 31,10 31,06 278,50
víceleté gymnázium l.st 8,89 17,00 25,19 32,53 27,67 278,50
čtyřleté gymnázium 2,21 14,31 21,00 21,36 25,23 50,19
střední odborná škola 1,78 5,71 9,78 12,11 15,06 45,44
základní škola 6,58 19,83 27,58 30,91 41,64 69,25
střední odborné učiliště 0,71 10,71 17,43 22,22 23,73 80,03

Tabulka 5.12 Č R  - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v %)

výsledek

Romové 5 11 68,44
Slováci 12 26 67,57
ostatní 30 64 45,65

Tabulka 5.13 ČR - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramotnosti 
pro patnáctileté žáky

M M s M sr

(Konstanta) 28,4: 32,3: 32,2:
(6.04) (3.99) (3.97)

chlapec 5,56: 5,55: 5,47:

Zaměstnání matky
(0.559) (0.659) (0.558)

částečný úvazek - 1,10
(1.2)

---- ----

nezaměstnaná -2 ,09.
(1.24)

---- ----

v domácnosti, důchod 

Vzdělání matky

-0 ,077
(0.87)

ISCED 2 4,44
(3.37)

--- ----

ISCED 3B а 3C 3,77 ----
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M M s M sr
(3.04)

ISCED ЗА а 4 7,91.
(3.03)

— —

ISCED 5B 6,44.
(3.62)

— —

ISCED 3A,4,5B --- 4,52!
(0.622)

4,44:
(0.62)

ISCED 5A а 6 8,46:
(3.11)

5,195
(0.909)

5,16!
(0.905)

Vzdělání otce
ISCED 2 1,40

(4.34)
--- ---

ISCED SB а 3C 0,92
(3.94)

--- ---

ISCED 3B а 3C 2,01
(3.94)

--- ---

ISCED 5B 3,71
(4.6)

--- ---

ISCED 5A a 6 3,78
(3.99)

--- ---

ISCED 5B,5A,6 --- 2,10:
(0.72)

2,17:
(0.717)

cizí jazyk -1 ,7 1
(2.60)

---- ---

m kariéra 3,4l!
(0.394)

3,38!
(0.39)

3,34!
(0.389)

m DÜ —0,9061
(0.163)

-0 ,921 !
(0.163)

-0 ,9 2 !
(0.162)

m vyučovací hodiny 3,05!
(0.446)

3,16!
(0.445)

3,28!
(0.556)

vyučovací hodiny --- --- 3,98
m pom oc učitelů -0 ,059

(0.309)
--- —

Lokalita 1,97!
(0.446)

1,78!
(0.432)

1,63!
(0.414)

Počet studentů -0 ,00145
(0.00192)

--- ---

Soukromá škola -3 ,56.
(2.03)

--- ---

Nedostatek m učitelů —2,16:
(0.714)

-2 ,1 7 :
(0.728)

- 2,22:
(0.699)

Student/počítač -0,0373.
(0.0201)

---- ----

Entuziazmus učitelů -3 ,5 4 :
(0.992)

-3 ,9 1 !
(0.99)

-3 ,93 !
(0.938)

Typ školy
víceleté gymnázium 2.st 29,25

(1.38)
29,1!

(1.4)
30!

(1.33)

víceleté gymnázium l.st 26,2! 26,1! 26,9!
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M M s M sr
(1.42) (1.44) (1.39)

čtyřleté gymnázium 23,3! 23,9! 24,6:
(1.81) (1.84) (1.71)

střední odborná škola 12,2: 12,9i 13,3:
(1.22) (1.18) (1.14)

střední odborné učiliště —5,921 -5,873 -5 ,5 4 :
(1.48) (1-49) (1.39)

(T a 4,72 4,91 10,5
17,2 17,2 17,1

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 % ,*... 5 1 % a ***... <1 %

5.3 Finsko

Vzdělávací systém

Preprimární stupeň vzdělávání je ve Finsku určen dětem od narození do šesti let. Fungují 
pro ně tzv. denní centra ve městech nebo menší denní rodinná centra. Příspěvky na děti v 

těchto centrech závisí na příjmu rodičů. Od roku 2002 je šestý rok pro všechny děti zdarma.

Povinná školní docházka trvá devět let. Žáci ve věku sedm až šestnáct let ji celou absol
vují v jedné škole Peruschola/Grundskola. Na úrovni primárního a nižšího sekundárního 
stupně tedy existuje pouze jedno školní zařízení. Před rokem 1999 byla tato škola rozdělena 
na nižší a vyšší stupeň. Zákon o základním vzdělávání (628/1998), jehož platnost byla na
byta к 1.1.1999, tyto dva stupně již nerozlišuje. Pouze udává, že prvních šest let výuky vede 
třídní učitel a ve zbylých třech letech vyučují učitelé specializovaní na jednotlivé předměty.

Po absolvování Peruschola/Grundskola pokračuje zhruba 90 % dětí se svým studiem 
na vyšším sekundárním stupni. Mohou si vybrat z dvou typů zařízení: buď všeobecně 
zaměřenou školu Lukio/Gymnasium  nebo odborně zaměřenou školu Ammatillinen oppi- 
lataitos/Yrkesläroanstalt.4 Na Lukio/Gymnasium  odchází přibližně 54 % dětí. Žáci zde 
nejsou rozděleni do tříd podle věku. Každý z nich musí absolvovat požadovaný počet urči-

4Sousedící Švédsko má jeden typ školního zařízení nejen na primárním a nižším sekundárním stupni 
podobně jako Finsko, ale také na vyšším sekundárním stupni a to od roku 1995. Žáci si zde mohou vybrat 
jeden ze šestnácti národních programů. Každý z nich obsahuje mimo předměty specifické pro daný program 
i osm společných jádrových předmětů.
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tých předmětů. Obecně není určeno, kdy by měli žáci daný předmět navštěvovat, a  tudíž se 
může stát, že nějaký žák ukončí studium po dvou letech a jiný po čtyřech letech. Nejběžnější 
délka studia jsou tři roky.

Na odbornou školu Ammatillinen oppilataitos/Yrkesläroanstalt odchází zbylých 36 % 
všech šestnáctiletých dětí. Povinnou součástí výuky je odborná praxe v nějakém podniku 

či firmě.

Oba typy škol mohou být ukončeny maturitou umožňující vstup na teoreticky za
měřené univerzity a prakticky zaměřené polytechniky. Většina Ammatillinen oppilatai

tos/Yrkesläroanstalt je  však ukončena získáním diplomu, který umožňuje přímý vstup 

pouze na polytechniky. Přihlášku na univerzitu pak mohou tito studenti podat buď po 

dokončení polytechniky či po tříleté praxi absolované po získání diplomu. Počet přijíma
ných studentů je  na všech oborech univerzit limitovaný, tj. platí tzv. numerus clausus.

Přehledné schéma výše popsaného finského vzdělávacího systému je na obrázku 5.3.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Finsko se zúčastnilo výzkumu TIMSS 1999 a všech fází výzkumu PISA. Mimořádnou po
zornost na mezinárodní úrovni vzbudily vynikající výsledky především ve výzkumu PISA. 
V  roce 2000 byli finští žáci na prvním místě ve čtenářské gramotnosti, na čtvrtém místě v 

matematice a na třetím místě v přírodních vědách. V  další fázi pořádané v roce 2003 byli 
ve čtenářské a přírodovědné gramotnosti na prvním místě. V  matematické gramotnosti a 
řešení problémových úloh, oblasti testované pouze v tomto roce, se umístnili na druhém 
místě. V  tabulce 5.14 jsou shrnuty výsledky finských žáků v těchto výzkumech.

Důvodů pro dobré výsledky bude pravděpodobně hned několik. Na obecné úrovni to 
je především mimořádný zájem politiků a veřejnosti o fungování školství. Časté diskuze o 

školství vedou к návrhům a následným realizacím různých reforem.

Vzhledem к tomu, že jako jeden ze základních činitelů zajišťující úspěšné fungování 
školství jsou považováni učitelé, týká se mnoho opatření právě jich. Příkladem může být 
tzv. LUMA program  probíhající v letech 1996-2002. Jeho cílem bylo zlepšit schopnosti a 

dovednosti žáků v matematice a přírodních vědách tak, že je  budou učit více motivovaní 

a nadšení učitelé těchto předmětů. Všichni tito učitelé absolvovali bezplatný kurz, ve kte

rém si prohlubovali své odborné znalosti matematiky a přírodních věd a seznamovali se s 
různými didaktickými metodami. Sekundárním cílem tohoto programu bylo připravit žáky 
v těchto oblastech na mezinárodní srovnávací výzkumy jako je  např. PISA.
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Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je uveden v části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

D esk rip tivn í sta tistik y

Velikost analyzovaného vzorku je rovna 4591. V průměru dopadli žáci Finska velmi dobře, 
odpověděli správně na 57,04 % položek v testu. Průměr je přibližně roven mediánu, z čehož 
vyplývá, že odchylky výsledků horších či naopak lepších žáků od mediánu jsou srovnatelné. 
Nejhorší výsledek v nejlepší čtvrtině žáků je 73,91 %, přičemž přibližně 9 % žáků odpo
vědělo správně na alespoň 85 % položek. Nejlepší výsledek ve skupině 25 % nejhorších žáků 
je roven 41,67 %. Přehledně je rozložení výsledků finských žáků zachyceno na obrázku 5.4, 
popisné statistiky к výsledku jsou uvedeny v tabulce 6.11.

Co se týče charakteristik žáka či jeho rodiny, můžeme konstatovat, že velké množství 
rodičů dosáhlo vysokého stupně vzdělání a že většina matek pracuje na plný úvazek. Kon
krétněji, 58 % matek má v našem vzorku vzdělání odpovídající alespoň úrovni ISCED 5B, 
v případě otců je to 52 % 5. Celkově 72 % matek pracuje na plný úvazek, 11 % na částečný 
úvazek a přibližně stejné procento matek je buď v domácnosti či pobírá důchod. Zbylých 
5 % matek je nezaměstnaných.

Počet dětí mluvících doma jiným jazykem než byl jazyk testu, tj. jinak než finský či 
švédsky, je 576. Jedná se tedy o velmi málo dětí.

Většina žáků (88 % ) je  motivovaná učit se matematiku kvůli snadnějšímu získání jejich 
budoucího povolání. Ve škole mají žáci nejčastěji tři až čtyři čtyřicetipěti minutové hodiny 
matematiky. Nad domácími úkoly z matematiky nestráví finští žáci mnoho času, v  průměru

5Podle žebříčku The World Economic Forum je Finsko první na světě v kvalitě terciálního vzdělávání 
a počtu lidí s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

6Podle údajů CIA má Finsko 5,3 miliónu obyvatel, z nichž 560 tisíc žije v hlavním městě Helsinky. 
Oficiálními jazyky jsou finština a švédština. Existence švédštiny jako jednoho z oficiálních jazyků má his
torické důvody. Do roku 1808 bylo Finsko součástí Švédska. V 16. století byla švédština jediným jazykem 
používaným v administrativě a zároveň byla považována za jazyk vzdělanců. Většina populace však mimo 
tyto sektory mluvila finský. V roce 1892, tedy době, kdy Finsko bylo jedno z velkovévodství v ruském 
císařství(1809-1916), se finština a švédština stávají oficiálními jazyky s rovnocenným statutem. Od dekla
race nezávislosti Finska v roce 1917 finština jasně převažuje ve všech sférách společnosti. Finsko je velmi 
homogenní společnost, mezi nejpočetnější minority patří Rusové (0,8 %) a Estonci(0,3 %).
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se jedná o 1,5 hodiny týdně. Celkově 75 % žáků konstatuje, že jim  učitel v případě nutnosti 
pomáhá s řešením jejich matematických problémů.

Všichni patnáctiletí žáci navštěvují ve Finsku jeden typ školního zařízení Peruschola/ 
Grundskola. Většina těchto škol se nachází v menších lokalitách, což je  dáno řídkým osíd
lením země7. 13 % z nich jsou na vesnicích do 3000 obyvatel a dalších 33 % je v malých 

městech s 3000 -  5000 obyvateli. S tímto také souvisí i relativně malý počet studentů na 
jednotlivých školách. Přestože je  Peruschola/Grundskola devítiletou školou, navštěvuje ji 
v průměru 365 studentů.

Většina škol je ve Finsku státních. V  našem vzorku chodí přibližně 7 % žáků na sou
kromé školy. I na těchto školách se vyučuje podle národního kurikula. Finanční podpora 
je na státních i soukromých všech školách stejná.

Školy jsou poměrně dobře vybavené počítači, v průměru připadá na jeden počítač 12 
studentů. Většina ředitelů (91 %) škol si nestěžuje na nedostatek učitelů matematiky.

Popisné statistiky jednotlivých proměnných jsou přehledně zaznamenány v tabulkách 
6.1 až 6.10.

Aplikace hierarchických modelů

Pro zjištění míry vlivu jednotlivých proměnných na výsledek v testu matematické gra
motnosti jsme stejně jako v případě ostatních zemí použili random effects model (4.23). 
Odhadnuté koeficienty tohoto modelu jsou pro Finsko uvedeny v prvním sloupci tabulky 
5.16. Vzdělání rodičů na úrovni ISCED 0 se v našem reprezentativním vzorku rodičů pat
náctiletých žáků nevyskytuje. Na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání lze ve finském 

vzdělávacím systému získat vzdělání na úrovni ISCED ЗА a nikoli ISCED 3B či 3C, proto i 
tato kategorie není oproti jiným zemím uvažována. Vzhledem к tomu, že všichni patnácti
letí finští žáci navštěvují jeden typ školního zařízení, je  též proměnná typ školy vypuštěna. 
Kvůli identifikovatelnosti jsou v naší analýze dále vypuštěny dummy proměnné za zaměst

nání matky - plný úvazek, vzdělání matky - ISCED 1 a vzdělání otce - ISCED 1.

Porovnáme-li model M  s jeho submodelem M s, v němž nejsou uvažovány proměnné, 
které nemají v M  signifikantní vliv na výsledek, dospějeme к závěru, že oba modely se 
na hladině významnosti 5 % od sebe neliší. Konkrétněji, к porovnání modelů jsme použili 
likelihood ratio test. Jeho testová statistika, která má za předpokladu nulové hypotézy o 

shodnosti modelů \2 rozdělení o 9 stupních volnosti, je rovna 6, což je  méně než hodnota 
95 % kvantilu (x2(0 ,95 ;9 ) =  17). Odhadnuté koeficienty tohoto submodelu jsou uvedeny 

v druhém sloupci tabulky 5.16.

7 Finsko se řadí mezi země s nejmenší hustotou osídlení, 5,3 miliónu obyvatel žije na 340 tisíci km2.
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V  dalším kroku otestujeme, zda-li není vhodnější místo modelu M s použít variance 

components model M sr, který navíc zachycuje rozdílný vliv jednotlivých proměnných na 
různých školách (viz rovnice (4.27)). Z tohoto pohledu sehrávají nejdůležitější roli proměnné 
vzdělání otce - ISCED 6, m pom oc učitelů a soukromá škola. Jejich vliv na výsledek v testu 
žáků je na jednotlivých školách odlišný, na některých školách je větší na některých naopak 

menší. Standardní chyba efektu školy je v modelu M sr větší (cr  ̂ =  Ю, 5) než v modelu 
M s (oä =  3 ,1 ), což je způsobeno zápornou korelací mezi nepozorovaným efektem školy 
a ts a odlišným vlivem pom oci učitelů na jednotlivých školách ß u .

Odhadnuté parametry modelu M sr jsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky 5.16. Tento 
model je  v naší analýze shledán jako nejvhodnější pro charakteristiku míry vlivu jednotli
vých proměnných na výsledek finských žáků. Interpretujme si nyní jeho odhadnuté hodnoty 
koeficientů a zároveň diskutujme proměnné, které byly z důvodu nesignifikantního vlivu 
vypuštěny.

К  zajímavým závěrům patří nesignifikantní rozdíl mezi výsledky finských chlapců a 
dívek. Po očištění o ostatní proměnné tedy nemá proměnná pohlaví signifikantní vliv na 
výsledek.

Dětem matek pracujících na plný úvazek či v domácnosti se daří v testech nejlépe. Děti 

matek pracujících na částečný úvazek jsou ve srovnání s předchozí skupinou přibližně o 3 
procentní body horší. Nejhůře jsou na tom děti nezaměstnaných matek.

Výsledky dětí jsou také výrazně ovlivněny vzděláním jejich rodičů. Cím vyšší vzdělání 
rodiče mají, tím lepšího výsledku jejich ratolesti dosahují. Efekt vzdělání rodičů na úrovni 
ISCED 5A je ve srovnání s úrovní ISCED 2 roven 12 procentních bodů. Různé úrovně 
vzdělání matky zachycují mnohem citlivěji rozdílné výsledky než jednotlivé úrovně vzdělání 
otce. Zatímco výsledky dětí otců se vzděláním nižším než ISCED 5A se od sebe navzájem 
signifikantně neliší, v případě matek tomu tak není. Děti matek s vzděláním ISCED ЗА 
jsou signifikantně lepší(o 2,81 procentního bodu) než děti matek s nižším vzděláním.

Vliv používání odlišného jazyka od finštiny či švédštiny v rodinách testovaných dětí je 
roven —14,7 procentního bodu. Poznamenejme, že tento závěr je  učiněn na základě malého 
počtu pozorování. V  tabulce 5.15 jsou uvedeny četnosti a průměrné výsledky jednotlivých 
kódovaných minorit ve výzkumu PISA. Estonsky hovořících dětí je  pouze 6, rusky hovoří
cích je pouze 27, dětí z jiných minoritních skupin je celkem 24.

Významný vliv na výsledek mají všechny proměnné vztahující se přímo к vyučování 
matematiky. Lze konstatovat, že nejpodstatnější roli z těchto proměnných sehrává motivace 
žáků učit se matematiku. Pokud zvýšíme tuto proměnnou na čtyřbodové škále o jeden 
stupeň, zlepší se výsledek žáků o 6,32 procentního bodu.

Další proměnnou hrající důležitou roli je m pomoc učitelů. Žáci učitelů, kteří jsou
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aktivní a v případě potřeby žákům kdykoli během hodiny pomůžou, dopadají v testu též 

mnohem lépe. Zvýšením intenzity pom oci o jeden stupeň na škále od 1 do 4, vede к zlepšení 
výsledku o 1,37 procentního bodu.

Koeficient u m vyučovací hodiny je  sice signifikantní, ale jeho hodnota není vzhledem к 

rozdělení počtu  vyučovacích hodin v našem vzorku příliš vysoká. Po přidání jedné pětačty

řiceti minutové hodiny matematiky, což odpovídá posunu z dolního na horní kvartil počtu 
hodin, se zvýší výsledek o 0,63 procentního bodu.

D oba strávená nad domácími úkoly má signifikantní záporný vliv, což může být způ
sobeno výskytem problému endogenity. Na domácími úkoly stráví méně času nadané děti, 
což se pak odrazí v záporném koeficientu u m DÚ  (více viz část 5.1 s metodologickými 
poznámkami).

Z charakteristik škol má v modelu M sr  signifikantní vliv pouze nedostatek aprobo
vaných učitelů matematiky. Tento vliv je dle očekávání negativní, čím větší nedostatek 

učitelů na školách je, tím horších výsledků žáci dosahují. Při zvýšení této proměnné na 
čtyřbodové škále o jeden stupeň ztratí žáci v testu 1,58 procentního bodu.

Výsledky žáků nejsou ovlivněny lokalitou školy. Nezáleží tedy na tom, zda dítě navště
vuje školy ve větších městech či vesnicích. V  modelu M sr  není ani koeficient u Nrstudent 

signifikantně odlišný od  nuly. V  modelu M s  sice na 5 % hladině významnosti odlišný od 
nuly je, ale jeho hodnota není příliš vysoká. Pokud porovnáme výsledky škol o velikosti od
povídající prvnímu kvartilu(350 studentů) oproti školám na třetím kvartilu(446 studentů), 
získáme rozdíl roven 0,5  procentního bodu.

Na soukromých školách jsou výsledky, jak jsme již diskutovali, velmi variabilní.

U všech ostatních zemí mimo Polska navíc diskutujeme vztah mezi jednotlivým i typy 
škol a ostatními proměnnými. Tato část analýzy není pro Finsko ani Polsko relevantní. 
Všichni žáci totiž navštěvují pouze jeden typ školy.
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Tabulky a grafy

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

Obrázek 5.3 Finský vzdělávací systém v 2003/2004“

AMMATILLINEN KOULUTUS -  
YRKESUTBILDNING

■  P ro-prim a ry  educa tion
(no n-scho o l se tting» ) -  IS C E D  0

2̂ P re -p rim a ry  ( s c h o d  se ttin gs ) -  IS CE D 0 

Г ~ 1  P rim ary  -  IS C E D  1 

■  S in g le  s truc tu re  -  IS C E D  1 ♦ IS CE D 2

IS C E D  2 (Includ ing pre -vocatlona l) 

Lo w e r seco nd ary  v oca tio na l -  IS C E D  2 

U p pe r seco nd ary  ge nera l -  IS CE D 3 

E3 U p pe r seco nd ary  voca tiona l -  IS C E D  3

“Zdroj: Eurydice, 2007

j  P os t-seco nd ary  n o n -te rtia ry - IS C E D  4 

J  T e rtia ry  ed uca tion -  IS C E D  SA 

I I T e rtia ry  ed uca tion -  IS C E D  5B

P  C o m p ulsory  fu ll-tim e  educa tion 

C o m p ulsory  p a rt-tim e  educa tion 
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Tabulka 5.14 Výsledky žáků Finska ve výzkumech TIM SS a PISA

V ý z k u m O b la st P o p u la ce V ý s le d e k “

TIM SS 1999 matematika 8. ročník T
přírodní vědy 8. ročník T

PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí T
matematická gramotnost 15-letí T
přírodovědná gramotnost 15-letí T

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí T
matematická gramotnost 15-letí T
přírodovědná gramotnost 15-letí T
problémové úlohy 15-letí T

“Znak t označuje, že výsledek Finska je statisticky významně v lepší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.4 Histogram výsledků žáků Finska v testu matematické gramotnosti PISA 2003“

příměr

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

v ý s l e d e k

“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).

Tabulka 5.15 Finsko - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky
, relativní 

absolutní ge£n0S£ výsledek 
četnost <yoj

Estonci 6 11 47.54
Rusové 27 47 44.24
ostatní 24 42 34.95
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Tabulka 5.16 Finsko - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramotnosti 
pro patnáctileté žáky

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

M M s M sr

(konstanta) 33,5i
(3.68)

31,71
(2.18)

31,9:
(2.31)

chlapec -0 ,360
(0.592)

----- ------

Zaměstnání matky
částečný úvazek —3,11:

(0.938)
-2 ,87 :

(0.927)
-2 ,9 2 :

(0.923)

nezaměstnaná -5,885
(1.33)

—5,621
(1.32)

-5 ,4 !
(1.31)

v domácnosti, důchod -1 ,4 8
(0.948)

------ —

Vzdělání matky
ISCED 2 1,17

(1.7)
--- —

ISCED ЗА a 4 3,40.
(1.53)

2,88:
(0.929)

2,81:
(0.921)

ISCED 5B 5,31:
(1.52)

4,92:
(0.901)

4,88:
(0.894)

ISCED 5A ,6 6,84:
(1.57)

6,43:
(0.999)

6,48:
(0.993)

Vzdělání otce
ISCED 2 -1 ,8 9

(1.40)
--- ---

ISCED ЗА a 4 -0 ,6 2
(1.26)

--- ---

ISCED 5B -0 ,5 6 7
(1.28)

--- ---

ISCED 5В a 6 4,94:
(1.31)

5,6:
(0.737)

5,55:
(0.796)

G ISCED 5B a 8 — --- 3,9
cizí jazyk — 13,4:

(2.65)
—13,9:

(2.64)
—14,71

(2.64)

m kariéra 6,41:
(0.449)

6,38:
(0.446)

6,32:
(0.444)

m D lI - 2,011
(0.207)

-1,991
(0.204)

—1,99:
(0.202)

m vyučovací hodiny 0,95:
(0.263)

0,934:
(0.262)

0,84:
(0.261)

m pom oc učitelů 1,18:
(0.349)

1,18:
(0.349)

1,37:
(0.424)

^ m  pom oc učitelů ---- --- 3,22
Lokalita -0 ,247

(0.423)
---- —

Počet studentů 0,00522.
(0.00247)

0,00452.
(0.00221)

0,00276
(0.00224)
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M M s M sr

Soukromá škola -3 ,3 1 . -3 ,7 3 . -2 ,9 9
(1.49) (1.38) (1.99)

^Soukrom á ákola --- ---- 5,47
Nedostatek m učitelů — 1,69í - l ,6 7 i - l ,5 8 i

(0.547) (0.543) (0.551)

Student/počítač -0 ,0116
(0.0206)

---- ----

Entuziazmus učitelů -0 ,250
(0.784)

---- ----

O a 3,04 3,06 10,5
o t 19,4 19,4 19,2

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; ■... 10 %, *... 5 %, **... 1 % a ***... <1 %

5.4 Hong Kong

Vzdelávací systém

Preprimární vzdělávání je poskytováno dětem ve věku tří až šesti let v zařízeních Kin

dergarten a Childcare center. Rodiče hradili většinu nákladů na toto vzdělávání. V  roce 
2007/2008 však došlo ke zlepšení situace. Pokud rodiče umístní své dítě do Kindergarten, 
získají státní podporu ve výši rovné polovině celkových nákladů na půldenní péči.

Povinná školní docházka trvá devět let. Její první část absolvují žáci v šestileté Pňm ary 
school. Jádrovými předměty jsou čínština, angličtina jako druhý jazyk a matematika. Po 

roce 19978 je na většině primárních škol používána čínština jako komunikační jazyk. Školy, 
na nichž je vyučovacím jazykem angličtina, jsou nazývány English as Medium of Instruction 

schools. Velký důraz je mimo jádrových předmětů kladen na hudební, výtvarnou a tělesnou 

výchovu.
Po absolvování primární školy, přechází děti na sekundární školu. Před rokem 1978 

převyšoval počet žáků ucházejících se o studium na sekundární škole počet volných míst. 

Žáci museli podstoupit test Secondary School Entrance Examination, aby se dostali do

8V letech 1842-1997 byl Hong Kong královskou kolonií Velké Británie. Během tohoto období došlo к 
podstatnému vylepšení vzdělávacího sektoru. Od roku 1997 je speciálním administrativním regionem Cíny, 
která je odpovědná za obranu jejího území a zahraniční záležitosti. Hong Kong má ve své kompetenci vlastní 
legální, policejní a peněžní systém. V roce 1997 došlo také к mnoha změnám v oblasti školství.
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prvního ročníku středních škol. Od roku 1978 vláda garantovala volné místo pro všechny 
žáky. Pro určení vhodného typu nižší sekundární školy byl zaveden nový systém Secondary 
School Places Allocation, který bral v úvahu výsledky žáka z primární školy, test Academic 
Aptitude Test, rodiči preferovanou sekundární školu a místo bydliště žáka. Postupně se však 

i tento systém přijímaní mění. V  současné době se klade malý důraz na externí testování 

žáků, nejpodstatnější roli hraje místo bydliště žáka.
Celkově zde existují tři typy sekundárních škol - grammar school {GS),  technical/vocational 

school ( TS) a prevocational/special school (PS).  Všechny jsou rozdělené na dva stupně - 
tříletý první stupeň junior secondary school, který je  povinný pro všechny žáky, a dvouletý 
druhý stupeň senior secondary school. Sekundární školu tedy navštěvují žáci ve věku 12-17 
let.

Grammar school klade důraz na teorii a připravuje žáky na vstup do akademické ob
lasti. Technical/vocational school připravuje žáky po dokončení prvního stupně na vstup 
na trh práce. Mimo to však také nabízí akademickou přípravu pro ty, kteří chtějí pokra
čovat v dalším vzdělávání. Prevactional/special school jsou určeny žáků s různým druhem 
postižení. V  roce 1999-2000 zde existovalo 433 grammar school, 20 technical/vocational 

school a 27 prevocational/special school.

Žáci nepřechází z prvního na druhý stupeň sekundární školy automaticky. Pokud mají 
dobré výsledky na prvním stupni, jsou svou školou finančně podporovány a pokračují na 
ní v dalším studiu. Ostatní žáci jsou v případě zájmu o další studium umístněni na jinou 
školu, která je však obvykle daleko od jejich bydliště. Mnoho z nich pak řeší tuto situ
aci přechodem na privátní školu. Poznamenejme, že podle provozovatele lze školy dělit do 
třech skupin - government school, subsidized school a private school. Government school 
jsou přímo kontrolované státem a je jich přibližně 8 %. Subsidized school je  provozována 
dobrovolnickou organizací, obvykle charitou či církví. Je zcela závislá na vládním financo
vání a řídí se podle státem stanoveného kurikula. Oproti government school má však větší 
volnost např. při přijímání učitelů a nových žáků. Těchto škol je většina, přibližně 77 %. 
Private school jsou provozovány privátními organizacemi a nedostávají žádné příspěvky 
od státu. Je jich přibližně 13 %.

Druhý stupeň sekundární školy je obvykle ukončen zkouškou Hong Kong Certificate of 
Education Examination (HKCEE). Lze ji konat z 42 předmětů, většina studentů si vybírá 
7-8 předmětů. Čínština, angličtina a matematika jsou povinné. Během studia na druhém 
stupni sekundární školy je  50 % času věnováno výuce těchto třech předmětů s cílem stu
denty dobře připravit na tuto závěrečnou zkoušku. Dále může student skládat zkoušku 
např. ze světové historie, čínské historie, geografie, ekonomie, fyziky, chemie, biologie či 
matematiky (mimo povinné existuje i volitelná zkouška z matematiky). Každý test je hod-
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nocen na škále A až F - A je  ekvivalentní získání pěti, В čtyřem až E jednomu bodu. 
Hodnocení F znamená, že žák propadl. Pro získání místa v Matriculation course, dvou- 
ročním kurzu připravujícím na univerzitní vzdělávání, musí žák získat alespoň 14 bodů. 
Obvykle 30 % studentů dosáhne skóre, které opravňuje ke vstupu do Matriculation course. 

HKCEE  je také využívána při přijímání do určitých pozic ve státním sektoru. Pro ucházení 
se o úřednickou pozici musí student získat alespoň pětkrát E, přičemž se bere vždy v úvahu 
hodnocení z čínštiny a angličtiny.

V  průběhu druhého roku v Matriculation course či 18 měsíců po zkoušce HKCEE  

skládá student další zkoušku Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE),  která je 
na většině institucí na terciální úrovni považována za přijímací zkoušku. Pro možné přijetí 
musí student získat hodnocení E v alespoň šesti předmětech, dva z nich jsou čínština a 
angličtina. Často studenti nesloží zkoušku na první pokus. V  roce 2003 splnilo podmínky 
pro přijetí na jednu z osmi hong-kongských univerzit necelých 50 %. Terciální vzdělávání 
je státem finančně velmi podporováno.

Hong-kongské vzdělávání je velmi orientováno na výkon, memorování a soutěživost. 

Probíhající reformy se však této situaci snaží zabránit. Postupně se klade větší důraz na 

spolupráci ve skupinách a na domácí úkoly, v nichž žák může projevit vlastní přístup к 

řešení zadané úlohy.
Vzdělávací systém je schématicky popsán na obrázku 5.5.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Výborné výsledky asijských žáků v mezinárodních výzkumech vzdělávání vzbuzují stejně 
jako v případě Finska též mimořádnou pozornost. Jednou z těchto dobře dopadajících zemí 
je právě Hong Kong, který se zúčastnil všech fází TIMSS a dále i výzkumu PISA v roce 

2003. Jeho výsledky v těchto výzkumech jsou srhnuty v tabulce 5.17.

Z třech uvedených oblastí, tj. čtení, matematika a přírodní vědy, jsou hong-kongští žáci 
nejlepší v matematice, v níž se ve všech výzkumech umístnili do čtvrtého místa. Následuje 

oblast přírodních věd, ve které v TIMSS 1995 dosáhli výsledku, který není statisticky 

významně odlišný od mezinárodního průměru. O čtyři roky později, v TIMSS 1999, již 
dosáhli žáci v mezinárodním srovnání nadprůměrných výsledků, ale nezařadili se ještě mezi 
nejlepší desítku zemí (z 38 zemí byli na 15. místě). O další čtyři roky později tj. v roce 2003 
však již patří i v této oblasti к nejlepším zemím - v TIMSS byli na čtvrtém, v PISA na

3. místě. V  oblasti čtenářské gramotnosti dosáhli ve výzkumu PISA 2003 nadprůměrného 

výsledku (10. místo).
Za vynikajícími výsledky může mimo jiné stát i již diskutovaná, z obecného pohledu
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negativně nahlížená orientace na výkon a soutěživost v hong-kongského vzdělávání. I přes 

probíhající reformy snažící se tento problém potlačit jsou žáci pod neustálým tlakem. 
Získání místa na prestižní škole je obecně považováno za velmi důležitou věc. Všichni žáci 
se tudíž snaží dosáhnout vynikajících výsledků v externích testech, jež skládají ve dvanácti, 
patnácati, sedmnácti a devatenácti letech. Téměř všechny školy považují za jediné kritérium 
při přijímání nových studentů.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 

testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je uveden v  části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 

se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

Celkově budeme analyzovat údaje o 3559 patnáctiletých hong-kongských žáků. Pozname
nejme, že jsme oproti ostatním zemím vynechali z analýzy proměnnou Lokalita, protože je 
v případě Hong Kongu, jednoho velkého města s 7,2 miliónu lidí, nerelevantní.

Rozdělení výsledku testu můžeme najít na obrázku 5.6. Pravostraně sešikmené rozdělení 
naznačuje, že si žáci z Hong-Kongu nevedli špatně. Polovina z nich dosáhla výsledku alespoň 

63,51 %. Průměrný výsledek je menší než medián. Záporné odchylky od mediánu totiž 
převažují nad kladnými odchylkami. Jeho hodnota je  rovna 59,86 %. Nejlepší čtvrtina 
žáků uspěla v alespoň 78,26 % otázek a naopak nejlepší výsledek ve čtvrtině nejslabších 
žáků se pohyboval kolem 43 %. Poznamenejme, že všechny tyto popisné statistiky lze najít 
v tabulce 6.11.

Deskriptivní statistiky osobních, rodinných a školních faktorů jsou následující. Necelá 
polovina matek patnáctiletých žáků v Hong Kongu jsou buď ženy pracující v domácnosti 
či pobírající důchod. 35 % z nich pracuje na plný a 11 % na částečný úvazek. Jejich 
nezaměstatnost se pohybuje kolem 5 %.

Úroveň jejich vzdělání není příliš vysoká. Pouze 7 % z nich ukončilo terciální stupeň. 
Více než 9 % nemá ani primární stupeň vzdělání, což v praxi většinou znamená, že jsou 
negramotné. Za zmínku stojí i to, že 31 % z nich má vzdělání odpovídající pouze primár
nímu stupni. U otců je situace podobná, 10 % z nich dosáhlo vysokoškolského vzdělání a 
maximálně primární stupeň má více než 34 %.
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V  našem vzorku celkově máme 8 % dětí mluvících jinak než kantónsky9.

Mnoho žáků (83 %) považuje studium matematiky ve škole za užitečné. Myslí, si že 
díky znalostem matematiky získají lépe budoucí zaměstnání.

Velké množství času na druhém stupni sekundárních škol je  věnováno přípravě na zá

věrečný test HKCEE, v němž je matematika jeden ze tří povinných předmětů (více viz 

popis hong-kongského vzdělávacího systému). Toto se odráží v počtu vyučovacích hodin. 
V průměru mají žáci matematiku 4,5 hodiny týdně. Nad domácími úkoly stráví další 3 
hodiny týdně.

Učitelé dětem během hodin matematiky pomáhají. Pouze 3 % žáků tvrdí, že v případě 

potřeby od učitelů pomoc nikdy nedostanou.

Školy v Hong Kongu jsou většinou velké. V  našem vzorku navštěvují žáci školy v 
průměru s více než 1000 studenty. Velikost škol není příliš variabliní, u více než poloviny 
škol se počet studentů pohybuje kolem uvedeného průměru.

Celkově 91 % škol je v našem datovém souboru kódováno jako soukromé školy. Mezi tyto 
školy jsou započítány mimo private school i subsidized school, které jsou sice provozovány 
různými organizacemi, ale jejich financování zcela zajišťuje stát.

Čtvrtina ředitelů škol si stěžuje na nedostatek aprobovaných učitelů matematiky. Na 
druhou stranu jsou však spokojení s vybavením škol počítači. Na jeden počítač připadá 
přibližně 9 studentů. Podle jejich názoru pracují učitelé na dané škole pracují s nadšením.

Typy škol v naší analýze rozdělujeme do čtyř skupin - nižší stupeň grammar school 
( GS), kterých je  35 %, dále vyšší stupeň grammar school tvořící nejpočetnější skupinu 

o 56 % , nižší stupeň technical a prevocational school ( TPS ) ve 4 % zastoupení a vyšší 
stupeň těchto škol v 5 % zastoupení.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.18 a v 6.1 až 6.10.

Aplikace hierarchických modelů

Vliv jednotlivých background proměnných je v prvním kroku analyzován pom ocí random 
effects modelu (4.23). Kvůli problému identifikovatelnosti jsme vypustily dummy proměnné 
za zaměstnání matky - plný úvazek, vzdělání matky - ISCED 0, vzdělání otce - ISCED 0 

a nižší stupeň grammar school. Odhady jeho koeficientů jsou uvedeny v prvním sloupci 

tabulky 5.28 označeném M .

9 Celkový počet obyvatel v Hong Kongu se pohybuje podle údajů CIA z roku 2007 kolem 7,2 mili
ónu. Podle průzkumu Úřadu pro domácí záležitosti a Statistického úřadu v Hong Kongu tvoří Číňané 
přibližně 96 % všech obyvatel. Nepočetnější menšinou jsou Filipínci (2,3 %), jež jsou následováni Indoné- 
zany (0,6 %). Většina členů etnických menšin jsou ženy ve věku 27 až 38 let, které obvykle pomáhají při 
domácích pracech
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Pokud z modelu M  vypustíme všechny dummy proměnné za vzdělání otce a tento chudší 

model s ním porovnáme pom ocí likelihood ratio testu, dospějeme к závěru, že modely 
nejsou na hladině významnosti 5 % od sebe odlišné. Vypustíme-li navíc mimo vzdělání 
otce i další proměnné, které nemají v modelu M  signifikantní vliv, získáme submodel M s. 
Ani tento submodel není významně odlišný od svého bohatého protějšku M . Odhadnuté 
koeficienty tohoto submodelu jsou uvedeny v druhém sloupci tabulky 5.28.

V  dalším kroku se podíváme, zda-li je vliv jednotlivých proměnných v submodelu M s na 
různých školách odlišný. Ptáme se tedy, zda-li není vhodnější použít variance components 
model. U typu školy - nižší sekundární stupeň technical či prevocational school - se hodnota 
koeficientu na různých školách podstatně liší. Důvodem může být sloučení dvou různých 
typů škol do jedné kategorie. Technical school jsou odborně zaměřené školy, které mají 
obvykle vyšší úroveň než prevocational school určené pro děti s různým typem postižení.

Vliv dalších proměnných se na školách významně neliší. Za nejvhodnější model zachy
cující vliv osobních, rodinných a školních faktorů budeme v naší práce považovat model 
M sr, který oproti M s  poukazuje na proměnlivost vlivu uvedeného typu školy na výsle
dek v testu matematické gramotnosti. Jeho odhadnuté koeficienty jsou ve třetím sloupci 
tabulky 5.28.

Interpretujme si nyní hodnoty jednotlivých koeficientů v modelu M sr. Podobně jako 

ve většině zemí dosahují chlapci lepšího výsledku než dívky, rozdíl je  roven přibližně 5 
procentním bodům.

Děti matek, které jsou nezaměstnané, mají po očištění o ostatní proměnné v průměru o 
2,5 procentního bodu horší výsledek než děti matek, které bud pracují na plný či částečný 
úvazek nebo jsou ženami v domácnosti.

Děti cizinců dopadají celkově hůře než čínské děti. Vliv proměnné cizí jazyk je roven 
třem procentním bodům. V  tabulce 5.27 jsou zaznamenány průměrné výsledky dětí cizinců. 
Nejlepšího výsledku (51,08 %) mezi nimi dosahují děti mluvícími národními dialekty. Nej
horšími jsou děti mluvící anglicky. V  tomto případě však výsledek 45,08 % nemůžeme 
považovat za zcela relevantní, protože jsme ho získali na základě velmi malého počtu po
zorování. Děti mluvící jiným jazykem než čínsky, čínským dialektem či anglicky mají v 
průměru výsledek 47 ,4  %.

Jak jsme již konstatovali všechny proměnné vztahující se přímo к vyučování matematiky 
mají na výsledek signifikantní vliv. Děti velmi motivované učit se matematiku jsou za jinak 
stejných podmínek o i l  procentních bodů lepší než děti nemotivované. Lepšího výsledku 
dosahují žáci, kteří mají ve škole více hodin matematiky a věnují větší množství času 

domácím úkolům. Každá přidaná hodina matematiky vylepšuje výsledek o 1,2 procentního 
bodu a každá hodina strávená nad domácími úkoly o 0,32.
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Důležitou roli sehrává i pom oc učitele. Pokud se intenzita jejich pom oci zvýší na čtyř- 
bodové škále o jeden stupeň, tak se zlepší výsledek studenta o 1,3  procentního bodu.

Z charakteristik školy má signifikantní vliv její velikost, nadšení učitelů pro práci a školní 
typ. Efekt velkých škol (o velikosti odpovídající třetímu kvartilu tj. s 1174 studenty) je ve 
srovnání s malými školami (o velikosti odpovídající prvnímu kvartilu tj. s 956 studenty) 

roven 8 procentním bodům.
Nadšení učitelů ve školním sboru a celková amtosféra ve škole hrají také důležitou roli. 

Pokud se nadšení učitelů na čtyřbodové škále zvýší o jeden stupeň, pomůže to žákům 
dosáhnout o 4 procentní body lepšího výsledku.

Co se týče školních typů, nejlepší výsledek mají žáci na vyšším stupni grammar school. 
Vliv tohoto školního zařízení je  o 9,35 procentních bodů větší ve srovnání s jeho nižším 
stupněm či vyšším stupněm technical a prevocational school. Efekt nejhoršího školního 
zařízení tj. nižšího stupně technical a prevocational school je ve srovnání s nejlepší školou 
o 17,65 procentních bodů menší.

Z analýzy chybové složky variance components modelu (4.27) vyplývá, že výsledek na 
nižším stupni technical a prevocational school se od sebe významně odlišují, směrodatná 

odchylka je rovna 7,7. Další část variance výsledků souvisí s dalšími nepozorovanými 

charakteristikami jednotlivých škol, a5 =  9,73. Zbylá část variance nelze vysvětlit rozdíly 
mezi školami a spočívá pouze v nepozorovaných rozdílech mezi žáky.

Zajímavým závěrem je, školní typ a ostatní proměnné spolu navzájem významně ne
souvisí. Toto tvrzení lze ilustrovat pomocí tabulek 5.19 až 5.26. Rozdělení proměnných je 

na všech typech škol srovnatelné.
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Obrázek 5.5 Vzdělávací systém v Hong Kongu 2007/2008
Věk žáka Vzdělávací stupeň Školní typ Povinnost

3-6 preprimární kindergarten nepovinný
6-12 primární primary school povinný
12-15 nižší sekundární grammar school povinný

technical/vocational school povinný
prevocational/special school povinný

15-17 vyšší sekundární Senior secondary school nepovinný
technical/vocational school nepovinný
prevocational/special school nepovinný

17-19 příprava na HKALE Matriculation Course nepovinný
obvykle 19-23/25 terciální obvykle univerzity nepovinný

Tabulka 5.17 Výsledky žáků Hong Kongu ve výzkumech TIMSS a PISA

Výzkum Oblast Populace Výsledek10

TIMSS 1995 matematika 3. ročník T
4. ročník T
7. ročník T
8. ročník r

přírodní vědy 3. ročník =
4. ročník =
7. ročník =
8. ročník =

TIMSS 1999 matematika 8. ročník T
přírodní vědy 8. ročník T

TIMSS 2003 matematika 4. ročník T
8. ročník T

přírodní vědy 4. ročník i
8. ročník T

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí T
matematická gramotnost 15-letí T
přírodovědná gramotnost 15-letí í
problémové úlohy 15-letí T
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Obrázek 5.6 Histogram výsledků žáků Hong Kongu v testu matematické gramotnosti PISA 

2003“

v ý s l e d e k

“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.18 Hong Kong - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v% )

podíl
dívek
(v %)

podíl
cizinců
(v %)

podíl
soukr.
škol

GS - vyšší stupeň 1999 56 55 3 92
GS - nižší stupeň 1252 35 52 5 93
TPS - vyšší stupeň 169 5 42 5 79
TPS - nižší stupeň 139 4 41 8 83

Tabulka 5.19 Hong Kong - Nabídka práce matky & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

GS - vyšší stupeň 37 12 4 48
GS - nižší stupeň 33 10 7 50
TPS - vyšší stupeň 35 12 7 46
TPS - nižší stupeň 36 15 6 42

Tabulka 5.20 Hong Kong - Vzdělání matky a otce & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED
0 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 0 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

GS - vyšší stupeň 8 29 26 22 7 4 3 5 27 29 21 8 5 6
GS - nižší stupeň 10 34 29 15 7 3 2 7 30 31 13 9 5 4
TPS - vyšší stupeň 10 34 30 18 4 1 3 9 29 34 15 6 4 3
TPS - nižší stupeň 13 34 28 11 4 5 5 9 32 32 9 9 2 6
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Tabulka 5.21 Hong Kong - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro 

patnáctileté žáky (v %)

vůbec
Motivován ? 

ne ne ano velmi nikdy
Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

GS - vyšší stupeň 3 15 66 15 3 26 46 26
GS - nižší stupeň 2 10 68 20 3 32 42 24
TPS - vyšší stupeň 8 18 62 12 5 33 43 19
TPS - nižší stupeň 10 9 69 12 6 37 38 18

Tabulka 5.22 Hong Kong - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci к  typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

Nedostatek učitelů Nadšení učitelů

žádný Spĵ e velký malé velké veJ™
maly velký velké

GS - vyšší stupeň 63 22 14 0 5 77 19
GS - nižší stupeň 61 26 13 0 5 77 18
TPS - vyšší stupeň 53 28 8 11 19 67 14
TPS - nižší stupeň 46 27 8 19 14 75 11

Tabulka 5.23 Hong Kong - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně & typy škol 
pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

GS - vyšší stupeň 0 1 2 3,42 5 25
G S- nižší stupeň 0 1 2 3,17 4 24
TPS - vyšší stupeň 0 1 1 2,02 2 20
TPS - nižší stupeň 0 1 1 1,96 3 15
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Tabulka 5.24 Hong Kong - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně & typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

GS - vyšší stupeň 0 3,8 4,67 4,71 5,33 14,58
GS - nižší stupeň 0 3,5 4,08 4,17 4,67 11,67
TPS - vyšší stupeň 0 3,5 4,50 4,47 5,25 14,00
TPS - nižší stupeň 0 3,0 3,50 3,61 4,08 14,00

Tabulka 5.25 Hong Kong - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

GS - vyšší stupeň 259 987 1112 1084,0 1180 1500
GS - nižší stupeň 259 956 1077 1060,0 1174 1500
TPS - vyšší stupeň 588 812 887 933,6 991 1354
TPS - nižší stupeň 588 761 886 885,9 976 1354

Tabulka 5.26 Hong Kong - Počet studentů na jeden počítač & typy škol pro patnáctileté 
žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil maximum

GS - vyšší stupeň 2,82 5,70 7,34 8,93 10,39 81,80
GS - nižší stupeň 2,82 5,85 7,53 8,92 10,10 81,80
TPS - vyšší stupeň 2,53 3,72 3,87 5,03 6,01 10,15
TPS - nižší stupeň 2,53 3,52 3,81 4,77 6,01 10,15
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Tabulka 5.27 Hong Kong - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky
relativní 

absolutní v , , , , j ,četnost výsledek 
Četnost / ry/ \

____________________  (v %)
národní dialekty 134 48 51,08
ostatní 132 47 47,40
Angličané 14 5 45,08

Tabulka 5.28 Hong Kong - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gra
motnosti pro patnáctileté žáky

M M s M sr

( k o n s t a n t a ) -1 1 ,5 - 21,1! - 21,0!
(9.15) (7.62) (7.4)

chlapec 4,87! 4,91! 4,87i

Zaměstnám matkxj
(0.648) (0.647) (0.645)

částečný úvazek -0 ,0505
(0.987)

--- ----

nezaměstnaná -3 ,1 6 . -2,51. -2 ,40 .
(1.33) (1.27) (1.26)

v domácnosti, důchod 

Vzdělám matky

-0 ,938
(0.647)

ISCED 1 - 0,686
(1.16)

--- ----

ISCED 2 -1 ,1 8
(1.19)

---- ------

ISCED 3B a 3C -1 ,2 9
(1.30)

------ ------

ISCED ЗА a 4 -2 ,2 5
(1.6)

--- ----

ISCED 5B -1 ,1 6
(2.05)

---- ----

ISCED 5A a 6 

Vzdělám otce

-1 ,0 6
(2.27)

ISCED 1 -3,83s
(1.41)

--- ----

ISCED 2 -2 ,2 8
(1.43)

---- ----

ISCED 3B а 3C -1 ,7 4
(1.54)
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M M s M sr

ISCED SB а ЗС -3 ,19.
(1.73)

— —

ISCED 5B -2 ,9 1
(2.02)

— —

ISCED 5A а 6 -3 ,5 .
(2.05)

— —

cizí jazyk -3 ,2 9 . -3,10. -2,99.
(1.52) (1.53) (1.52)

m kariéra 3,695 3,725 3,705
(0.449) (0.448) (0.447)

m DÚ 0,319: 0,324! 0,32!
(0.095) (0.095) (0.0949)

m vyučovací hodiny 1,285 1,295 1,295
(0.205) (0.205) (0.205)

m pomoc učitelů 1,395 1,385 1,395
(0.367) (0.367) (0.366)

Počet studentů 0,03585 0,03715 0,03705
(0.005) (0.00483) (0.00473)

Soukromá škola -2 ,8 9
(2.96)

--- ---

Nedostatek m učitelů 0,692
(1.13)

--- —

Student/po čítač -0 ,145
(0.117)

--- ---

Entuziazmus učitelů 4,3. 4,45. 4,49.

Typ školy
(1.81) (1.80) (1.76)

GS - vyšší stupeň 9,25 9,355 9,355
(0.64) (0.633) (0.631)

TPS - vyšší stupeň -5 ,84.
(3.12)

— —

TPS - nižší stupeň -11,65 -6,685 -8,35
(3.17) (1.88) (2.12)

^ T P S  - nižáí stupeň ---- --- 7,77
G oí 9,3 9,43 9,73

16,7 16,7 16,7

M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka 

počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 % ,*... 5 1 % a ***... <1 %
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5.5 Maďarsko

Vzdělávací systém

Preprimární vzdělávání je  dostupné dětem ve věku 3-6 /7  let v zařízení Óvoda. Třináctiletá 
povinná školní docházka se týká všech dětí od pěti let, a tudíž poslední rok preprimárního 
vzdělávání je povinný.

Na úrovni primárního stupně navštěvují všechny děti ve věku 6/7-10 let první cyklus 
Általános iskola. Na úrovni nižšího sekundárního stupně mohou pokračovat v druhém cyklu 
na této škole. Další možností je, že v deseti resp. dvanácti letech přejdou na osmileté resp. 
šestileté Gimnázium. Toto školní zařízení je určeno pro nadané žáky a připravuje je  na další 
akademické vzdělávání. Pokud je na nějaké škole tohoto typu jedno z kritérií pro přijetí 
přijímací zkouška, musí uchazeči složit centrálně organizovanou zkoušku.

Vyšší sekundární vzdělávání je poskytováno ve třech typech institucí - Gimnázium, 

Szakkozépiskola a Szakiskola. Přijímací zkoušky jsou organizované téměř všemi školami, 
dohled nad nimi má ministerstvo školství.

Čtyřleté Gimnázium je všeobecně zaměřenou školou a podobně jako osmi- či šestileté 
Gimnázium připravuje děti na terciální vzdělávání.

Szakkozépiskola poskytuje v prvních dvou ročnících všeobecné a v následujících dvou 
ročnících odborné vzdělávání. Na úrovni postsekundárního studia nabízí tato škola další 
dvouleté odborné vzdělávání.

Szakiskola je  učňovská škola. Celkově na ní existují tři typy studia - úroveň A a B, 
úroveň С a úroveň D. Úroveň А а В jsou určeny pro žáky, kteří mají potíže se zvládnutím 
učiva na Általános iskola. V prvních 1-2 rocích se snaží žáci dostat na úroveň požadova
nou při ukončování Általános iskola, v následujích dvou rocích jsou připravováni na výkon 

prakticky zaměřeného povolání. Úrovně А а В se od sebe liší pouze v náročnosti, úroveň 
A je méně obtížná. Druhý typ studia na Szakiskola odpovídá úrovni C, která je  svou or
ganizací podobná Szakkozépiskola. Szakiskola úrovně D zajišťuje postsekundární učňovské 

vzdělávání.

Velkým problémem je propadovost žáků. Podle současného zákona může žák opakovat 
každý ročník, přičemž v prvních třech letech na primární škole Általános iskola to lze pouze 

se souhlasem rodičů. Szakiskola úrovně А а В je v podstatě určena pro žáky, kteří propadli 

v průběhu předchozího studia.

Na konci studia na Gimnázium a Szakkozépiskola mohou žáci složit státem organizo

vanou zkoušku érettségi, která je jednou z prerekvizit pro přijetí na terciální stupeň.

Na tomto stupni je  univerzita egyetem, speciálně zaměřená föiskola a prakticky za-
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měřená felsofokú szakképzés. Všechny školy jsou ukončeny získáním příslušného diplomu. 

Na univerzitách není doposud podle doporučení z Boloňského procesu zaveden tříúrovňový 
systém studia, tj. bakalářské, magisterské a doktorandské studium.

Maďarský vzdělávací systém je schématicky uveden na obrázku 5.7.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Maďarsko se zúčastnilo všech fází výzkumu TIMSS i PISA. V  tabulce 5.29 jsou uvedeny 

jeho výsledky v mezinárodním porovnání s ostatními zeměmi. Ve výzkumu TIMSS do
padají žáci lépe než ve výzkumu PISA. Zatímco v TIMSS 1999 i TIMSS 2003 dosáhli 
nadprůměrného výsledku, v PISA byl jejich výsledek v srovnatelném období tj. rocích 
2000 a 2003 v matematice podprůměrný a v přírodních vědách průměrný. Důvodů může 
být několik - různý vzorek zúčastněných zemích, odlišné zaměření testů a také to, že v 8. 

ročníku (testovaná populace v TIMSS) ukončují nižší sekundární školu Általános iskola a 

připravují se na přijímací zkoušky.
Obecně lze říci, že nejlepší oblastí maďarských žáků jsou přírodní vědy, v nichž jsou 

jejich výsledky v mezinárodním porovnání nadprůměrné či průměrné. Přírodní vědy jsou 
následované matematikou - ve výzkumu PISA mají podprůměrné, v TIMSS průměrné 
až nadprůměrné výsledky. Ve čtenářské gramotnosti jsou v obou výzkumech PISA pod
průměrní. Ve srovnání s Českou republikou mají ve všech zmíněných oblastech horší vý
sledky. Podobným rysem však je, že žáci dopadají (ve srovnání s matematickou a čtenářskou 
gramostností) nejlépe v gramotnosti přírodovědné.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je uveden v  části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

V této části pracujeme s údaji o 3465 maďarských žácích. Jejich průměrný výsledek v testu 
matematické gramotnosti je 45,96 %. Mediánový výsledek je přibližně roven průměrnému. 
Hodnota dolního resp. horního kvartilu je 28,57 % resp. 63,04 %. Rozdělení výsledků
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je symetricky rozdělené kolem průměru(mediánu). Z uvedeného popisu výsledku vyplývá, 
že průměrný žák neodpověděl ani na polovinu otázek. Výsledky nejlepší čtvrtiny žáků se 
pohybují v rozmezí 63 % a 100 %, přičemž jen 3,8 % žáků uspělo ve více než 85 % položkách 
testu. Rozložení výsledků maďarských žáků je zachyceno na obrázku 5.8. Základní popisné 
statistiky výsledků nejen maďarských žáků jsou uvedeny v tabulce 6.11.

Co se týče ostatních proměnných, začneme s udáním deskriptivních statistik osobních a 
rodinných charakteristik žáka. Většina matek pracuje na plný úvazek, konkrétně se jedná o 
68 % všech matek patnáctiletých žáků. Druhou nejpočetnější skupinou (19 %) jsou matky 

pracující v domácnosti či pobírající důchod. Práce na částečný úvazek využívá malé pro
cento matek, je jich přibližně 8 %. Nejmenší skoupinu (6 %) tvoří matky hledající práci.

Většina matek i otců dosáhla stejně jako v ostatních zemích vyššího sekundárního 
vzdělání. V  případě Maďarska se jedná přibližně o 60 % všech matek a 68 % všech otců. 

Nejvyššího, terciálního vzdělání pak dosáhlo celkem 28 % všech matek a 24 % všech otců. 
V  našem vzorku nemáme rodiče s primárním či preprimárním vzděláním, tzn. všichni dle 
současného systému ukončili alespoň druhý cyklus Általános iskola.

V našem vzorku máme celkově 22 (0,62 %) dětí, které doma mluví převážně jinak než 
maďarsky11.

Relativně velké procento žáků oproti ostatním analyzovaným zemím není motivováno 
učit se matematiku. Jedná se přibližně o 30-procentní skupinu. Více než polovina žáků 

má ve škole 4 čtyřicetipěti minutové hodiny matematiky. Největší průměrný počet hodin 
(více než čtyři hodiny) mají, oproti ostatním uvažovaným, vyšším sekundárním školám pro 
patnáctileté žáky, děti na nižší sekundární škole Általános iskola.

Mediánový žák stráví nad vypracováním domácích úkolů z matematiky 3 hodiny týdně.

Necelých 40 % žáků v PISA dotazníku udává, že jim  učitel neposkytuje v případě 

nutnosti dostatečnou pom oc, přičemž 6 % z nich konstatuje, že jim  učitel neposkytuje 

pom oc vůbec.

Nejčastěji navštěvují patnáctiletí žáci školy ve městech s patnácti až sto tisíci obyvateli, 
jedná se o 40-procentní skupinu. Dalších 26 % žáků chodí do školy ve větších městech do 
jednoho miliónu obyvatel. Mezi tato města patří Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Györ, 

Nyíregyháza, Kecskemét a Székesfehérvár. Do hlavního města s 1,6 milióny obyvatel chodí 

přibližně 20 % všech patnáctiletých žáků.

Většina žáků navštěvuje školy, které mají od 300 do 650 studentů. Mnoho z nich také 
dochází na soukromé školy, celkově se jedná o 12-procentní skupinu.

11 Celkový počet obyvatel Maďarska je podle údajů CIA 2007 roven deseti miliónům, což je srovnatelné 
s počtem obyvatel České republiky. Celkově 95 % všech obyvatel je maďarské národnosti. Nejpočetnější 
minority tvoří Romové (2,1 %), dále Němci (1,2 %), Slováci (0,4 %), a Chorvaté (0,2 %).
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Ředitelé si nestěžují na nedostatek aprobovaných učitelů matematiky, celkově jen 7 % 
žáků navštěvuje školy s nedostatkem těchto učitelů. Většina ředitelů také udává, že učitelé 
na jejich školách pracují s nadšením. Na druhou stranu nezanedbatelná skupina žáků (13 %) 
chodí na školy, kde dle vyjádření ředitele nepracují učitelé s nadšením.

Vybavení škol počítači je dostatečné. V  průměru připadá na jeden počítač 13 patnác

tiletých žáků. Prostřední polovina žáků sdílí jeden počítač s pěti až jedenácti spolužáky.

Co se týče školních typů, nejvíce patnáctiletých žáků (41 %) navštěvuje v Maďarsku 
odborně zaměřenou vyšší sekundární školu Szakkozépiskola. Přibližně stejně početnou sku
pinu (39 %) tvoří žáci z všeobecně zaměřené vyšší sekundární školy Gimnázium, která 
připravuje pro další akademické vzdělávání. Dalších 15 % žáků chodí do učňovské školy 

Szakiskola. Zbylých 5 % patnáctiletých žáků navštěvuje nižší sekundární školu Általános 
iskola. Běžně je tato škola navštěvována žáky do 14 let. Vzhledem к existujícímu pro
blému propadání žáků lze předpokládat, že někteří z těchto žáků museli nějaký z ročníků 
opakovat.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.30 a v 6.1 až 6.10. 

A p lik a ce  h ierarch ick ých  m od e lů

V této části budeme analyzovat vliv jednotlivých proměnných na výsledek v testu. Stejně 
jako v případě ostatních zemí použijeme random effects model (4.23). Poznamenejme, že 
jsme vypustili dummy proměnné za zaměstnání matky - plný úvazek, vzdělání matky - 

ISCED 2, vzdělání otce - ISCED 2 a školní typ - Általános iskola. Hodnoty koeficientů v 
modelu budeme interpretovat s ohledem na tyto vypuštěné proměnné.

Odhadnuté koeficienty tohoto modelu M  lze najít v prvním sloupci tabulky 5.40. Něk
teré z nich nejsou signifikantně odlišné od nuly. Pokud vypustíme proměnné, jejichž efekt 
není signifikantní, dostaneme submodel M s (viz rovnice (4.26)), který není signifikantně 
odlišný od svého bohatého protějšku. Konkrétněji, použijeme-li likelihood ratio test pro po
rovnání dvou modelů (nulová hypotéza: modely nejsou odlišné), jeho p-hodnota je rovna 
0,84. Odhadnuté koeficienty tohoto submodelu jsou uvedeny v druhém sloupci tabulky 

5.40.
Pro testování existence odlišného vlivu jednotlivých proměnných na různých školách, 

použijeme variance components model (4.27). Docházíme к závěru, že vzdělání rodičů na 

úrovni ISCED 6 má signifikantně odlišný efekt na různých školách. Na některých je efekt 
vyšší, na jiných naopak nižší. Stejný závěr platí pro proměnnou m vyučovací hodiny. Pokud 
použijeme tuto informaci pro rozšíření modelu M s, dostaneme variance components model 
M sr, jehož odhadnuté koeficienty lze najít v třetím sloupci tabulky 5.40.

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost
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Nyní budeme interpretovat vliv jednotlivých proměnných na základě modelu M sr. 
Chlapci jsou lepší než dívky. Vliv proměnné pohlaví je  pro Maďarsko roven 4,81 procentního 
bodu.

Důležitou roli hraje zaměstnání matky. Nejlépe se daří dětem, jejichž matka pracuje na 
plný úvazek. Dále následují děti s matkami v domácnosti či pobírajícími důchod. Pokud 

matka přestane pracovat na plný úvazek a stane se buď osobou hledající práci či začne 
pracovat na zkrácený úvazek, tak za jinak stejných podmínek poklesne výsledek jejich dětí
0 více než 3 procentní body.

Signifikantní rozdíl mezi efekty vzdělání obou rodičů jsme neshledali do úrovně ISCED 
5B. Signifikantně odlišný vliv oproti těmto kategoriím má pouze vzdělání matky - ISCED 

5A a 6 a vzdělání otce - ISCED 5A a 6. Dětem s takto vzdělanými rodiči se při jinak 
stejných podmínkách daří přibližně o 5 procentních bodů lépe než dětem s méně vzdělanými 
rodiči.

Jednou z proměnných, která nemá signifikantní vliv, je cizí jazyk. Hodnota koeficientu 
v modelu M  je sice rovna —2,91, což je v absolutní hodnotě relativně velké číslo, avšak 
standardní chyba koeficientu je velká, dß =  3,84. Důvodem mohou být velmi odlišné 
výsledky malého počtu dětí cizinců, které se jsou např. rovny 9 %, 12,5 %, 15 %, ale také

1 91 %, 77 % či 75 %.
Signifikantí vliv na výsledek v testu mají proměnné vztahující se к vyučování matema

tiky až na pom oc, kterou poskytují učitelé žákům v hodinách. Zvýšená motivace žáků učit 

se matematiku a větší počet vyučovacích hodin má pozitivní efekt na výsledek v testu. 

Zvýší-li se motivace žáků na škále od jedné do čtyř o jeden stupeň, dosáhne žák za jinak 
stejných podmínek o 2,12 procentního bodu vyššího skóre. Efekt jedné přidané hodiny 
matematiky je roven 1,19.

Problematická je  interpretace záporného vlivu počtu  hodin strávených nad domácími 

úkoly. Stejně jako v případě mnoha ostatních analyzovaných zemí je záporný. Důvodem 
může být souvislost mezi nadáním dětí a dobou strávenou nad domácími úkoly - nadanější 
děti totiž mohou trávit nad domácími úkoly méně času.

Výsledek v testu není v Maďarsku ovlivněn nedostatkem aprobovaných učitelů ma
tematiky, počtem  počítačů na jednoho studenta a nadšením učitelů ve školním sboru. 
Nesignifikantní rozdíl je též mezi soukromými a státními školami.

Oproti tomu signifikantní vliv má lokalita školy a její velikost. Žákům ve velkých měs

tech a na velkých školách se daří lépe.
Zásadní vliv mají jednotlivé školní typy. Srovnáme-li jednotlivá školní zařízení na vyšší 

sekundární úrovni oproti zařízení na nižší sekundární úrovni, t j . druhému stupni Általános 
iskola, dostaneme následující hodnoty efektů - Gimnázium 17,8, Szakkozépiskola 5,75 a
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Szakiskola —11,3 procentní body. Při diskuzi míry vlivu jednotlivých škol bychom však měli 
být, jak jsme již zmínili v metodologických poznámkách v úvodu kapitoly 5, více opatrní. 
S velkou pravděpodobností se zde opět setkáváme s problémem endogenity - nadanější děti 
odchází na Gimnázium a nikoli na Szakiskola, což se promítne v hodnotách jednotlivých 

efektů škol. Přidaná hodnota Gimnázium může být tedy teoreticky i záporná a samotný 
fakt, že nadané děti jsou především na této škole, může vést ke kladné hodnotě koeficientu.

Dále budeme diskutovat vztah mezi jednotlivými typy škol a ostatními proměnnými. 
Použijeme tabulky, v nichž máme zaznamenáno precentuální rozložení těchto proměnných 
na jednotlivých typech škol. Tento rozbor je nejen důležitý pro získání hlubšího vhledu 
do fungování maďarského školství, ale vyvodíme z něj i další metodologické závěry. Efekty 
proměnných, které pozitivně resp. negativně korelují s typem školy (ve smyslu čím vyšší 
resp. nižší hodnota proměnné tím lepší škola), mohou být v našich modelech podhodnocené 
resp. nadhodnocené. Důvodem je již zmíněná pravděpodobná souvislost typu školy a nadání 
dětí (více viz část 5.1).

V  tabulkách 5.30 až 5.32 je mimo jiné uvedeno i precentuální rozložení osobních a ro
dinných charakteristik ve všech analyzovaných typech škol t j. Gimnázium, Szakkozépiskola, 
Általános iskola a Szakiskola. Na školách s horšími výsledky je percentuálně více chlapců 
než dívek. Konkrétně na Általános iskola je podíl chlapců roven 71 % a na Szakiskola je 
to 64 %. Naopak na Gimnázium převažují dívky.

Srovnáme-li rozložení nabídky práce matky a vzdělání rodičů dětí navštěvující Gimná

zium a Szakkozépiskola oproti dětem z Általános iskola či Szakiskola, můžeme konstatovat, 
že děti z lépe dopadajících škol mají s větší pravděpodobností více vzdělanou matku pra
cující na plný úvazek a více vzdělaného otce. Na Gimnázium má např. téměř polovina dětí 
oba rodiče se vzděláním na terciální úrovni, přičemž na Szakiskola je to přibližně 6 %. 
Oproti tomu děti z hůře dopadajících škol mají s větší pravděpobností matku hledající 
práci nebo pracující v domácnosti.

Tabulka 5.30 zachycující mimo jiné i rozložení dětí cizinců na jednotlivých školách je 
vzhledem к malému počtu těchto pozorovaných dětí pouze orientační.

Rozložení proměnných vztahujících se přímo к vyučování matematiky podle jednotli
vých typů škol lze najít v tabulkách 5.33, 5.36 a 5.37. Motivace žáků učit se matematiku z 
důvodu snadnějšího nalezení budoucího zaměstnání a pom oc učitelů matematiky v průběhu 
vyučovaní se na jednotlivých školách příliš neliší. Oproti tomu děti ze škol s lepšími vý
sledky tráví nad domácími úkoly z matematiky signifikantně více času. V  průměru se děti 
na Gimnázium a Szakkozépiskola věnují domácím úkolům přibližně 3,5 hodiny týdně, na 
Általános iskola a Szakiskola je  to méně než 3 hodiny týdně. Dále signifikantně více vyu
čovacích hodin matematiky mají ve srovnání s dětmi na vyšších sekundárních školách (3
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až 4 hodiny týdně) žáci z nižší sekundárni školy Általános iskola (v průměru více než 4 

hodiny týdně).
Rozložení charakteristik škol jako je její lokalita, počet žáků atd. podle jednotlivých 

typů škol lze najít v tabulkách 5.30, 5.34, 5.35, 5.38 a 5.39. Více než 50 % škol Gimnázium  

se nachází ve velkých městech nad sto tiších obyvatel. Na vesnicích tento typ školy není 

vůbec. Oproti tomu nižší sekundární škola Általános iskola, musí být snadno dostupná pro 

všechny děti. Z tohoto důvodu je nezanedbatelný podíl těchto škol (přibližně polovina) i 
na vesnicích či menších městech.

Signifikantně menší počet studentů má ve srovnání s ostatními školami učňovská škola 
Szakiskola. Nedostatek učitelů matematiky je  na této škole v porovnání s ostatními větším 

problémem.

Největší nedostatek počítačů je  na nižších sekundárních školách Általános iskola. V 
průměru na nich připadá 35 studentů na jeden počítač, přičemž na Gimnázium  a Szakiskola 
je  to přibližně 15 a na Szakkozépiskola je  to dokonce v průměru 7 studentů.

Co se týče soukromých škol, největší procento je jich mezi dobře dopadajícími školami.
Na základě výše diskutovaného vztahu mezi proměnnými a typy škol lze usoudit, že 

některé koeficienty modelů M , M s  a M sr  jsou podhodnocené, jiné jsou naopak nadhod

nocené. Mezi podhodnocené efekty patří efekty proměnných vzdělání matky, vzdělání otce, 
m DlI, Lokalita a Soukromá škola. U těchto proměnných jsme totiž zaznamenali pozitivní 
souvislost s typem školy. Nadhodnocené koeficienty jsou naopak u proměnných pohlaví, 
zam ěstnání matky - nezaměstnaná a zaměstnání matky - práce v domácnosti, důchod a 
Nedostatek m učitelů, u nichž byl identifikován negativní vztah s typem školy.
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Tabulky a grafy
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2  3  4

Obrázek 5.7 Maďarský vzdělávací systém v 2002/2003 12

t e g o ž a t  j
L - —
A l t a l A n o s  i s k o l a

19 20  21 22  23  24 25

I I Pre-primary (»chool settings) -  ISCED 0 

[~ П  Primary ■ ISCED 1 

П  Single structure -  ISCED 1 *  ISCED 2

ISCED 2  (including pre-vocational)

^  Lower secondary vocational -  ISCED 2 

Upper secondary general -  ISCED 3 

2  Upper secondary vocational -  ISCED 3

у  Post-secondary non-lertiary- ISCED 4 

Щ  Tertiary education -  ISCED 5A 

Tertiary education ■ ISCED 5B

Щ Compulsory full-time education 

Compulsory part-time education 

•_ _ J  Additional year 

I » !  Study abroad

Tabulka 5.29 Výsledky žáků Maďarska ve výzkumech TIMSS a PISA
Výzkum Oblast Populace Výsledek“

TIMSS 1995 matematika 3. ročník =
4. ročník "f
7. ročník j
8. ročník
konec SŠ 1

přírodní vědy 3. ročník =;
4. ročník =
7. ročník f
8. ročník f 
konec SŠ 1

TIMSS 1999 matematika 8. ročník j
přírodní vědy 8. ročník

TIMSS 2003 matematika 4. ročník 
8. ročník

přírodní vědy 4. ročník
8. ročník "f

PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí 1
matematická gramotnost 15-letí j
přírodovědná gramotnost 15-letí =

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí j
matematická gramotnost 15-letí
přírodovědná gramotnost 15-letí =
problémové úlohy 15-letí =

“Znak T označuje, že výsledek Maďarska je statisticky významně v lepší než mezinárodní průměr, = 
označuje, že výsledek Maďarska není statisticky významně odlišný od mezinárodního průměru, j  označuje, 
že výsledek Maďarska je statisticky významně horší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.8 Histogram výsledků žáků Maďarska v testu matematické gramotnosti PISA 
2003°
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“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.30 Maďarsko - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v % )

podíl
dívek
(v % )

podíl
cizinců
(V%)

podíl
soukr.
škol

Gimnázium 1345 39 60 1 24
Szakkozépiskola 1407 41 43 0 2
Általános iskola 189 5 29 2 1
Szakiskola 524 15 36 1 9

Tabulka 5.31 Maďarsko - Nabídka práce matky &; typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

Gimnázium 76 7 3 14
Szakkozépiskola 68 8 6 18
Általános iskola 50 8 15 26
Szakiskola 52 8 10 29

Tabulka 5.32 Maďarsko - Vzdělání matky a otce & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED

2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

Gimnázium 4 7 40 9 40 2 18 37 6 37
Szakkozép iskola 13 22 48 6 11 7 37 41 5 10
Általános iskola 34 17 35 5 8 22 33 34 4 7
Szakiskola 33 29 31 4 2 20 43 31 4 2
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Tabulka 5.33 Maďarsko - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro 
patnáctileté žáky (v %)

vůbec
Motivován ? 

ne ne ano velmi nikdy
Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

Gimnázium 8 23 50 19 9 27 38 26
Szakkozépiskola 6 21 61 12 11 28 36 26
Általános iskola 5 26 56 13 10 23 38 29
Szakiskola 3 22 60 15 8 24 39 29

Tabulka 5.34 Maďarsko - Lokalita & typy škol pro patnáctileté žáky (v % )

vesnice malé
město město velké

město
ohromné
město

Gimnázium 0 11 34 31 24
Szakkozépiskola 0 11 43 24 22
Általános iskola 13 37 26 14 11
Szakiskola 3 17 49 23 8

Tabulka 5.35 Maďarsko - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

Nedostatek učitelů Nadšení učitelů
v , ,  - velmi spíše velmizadny ,, „  , velký male velke

maly velký velke
Gimnázium 88 11 1 0 9 83 8
Szakkozépiskola 66 25 10 0 18 66 16
Általános iskola 94 5 0 1 4 83 13
Szakiskola 62 19 19 0 12 70 18
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Tabulka 5.36 Maďarsko - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně & typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gimnázium 0 2,0 3 3,38 4,5 24,0
Szakkozépiskola 0 1,5 3 3,40 5,0 20,0
Általános iskola 0 1,0 2 2,80 4,0 10,5
Szakiskola 0 1,0 2 2,93 4,0 21,0

Tabulka 5.37 Maďarsko - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně & typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gimnázium 0,00 2,25 2,25 2,62 3 6,00
Szakkozépiskola 0,00 2,25 3,00 2,76 3 6,75
Általános iskola 0,75 3,00 3,00 3,09 3 9,58
Szakiskola 0,00 2,25 2,25 2,66 3 6,00

Tabulka 5.38 Maďarsko - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gimnázium 84 407 509 520,9 634 1114
Szakkozépiskola 88 287 446 509,9 675 1671
Általános iskola 0 372 538 506,6 641 993
Szakiskola 25 319 404 455,5 612 1272
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Tabulka 5.39 Maďarsko - Počet studentů na jeden počítač & typy škol pro patnáctileté 
žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gimnázium 1,42 10,35 13,32 15,17 16,75 35,08
Szakkozépiskola 1,44 4,22 5,65 6,86 8,46 21,33
Általános iskola 0,00 19,93 25,17 35,97 39,05 366,00
Szakiskola 0,83 6,14 10,29 15,42 17,10 94,38

Tabulka 5.40 Maďarsko - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramot
nosti pro patnáctileté žáky

M M s M sr

(Konstanta) 14,45 17,9! 18,7:
(8.25) (3.11) (3.25)

chlapec 4,865 4,811 4,81:

Zaměstnáni matky
(0.681) (0.675) (0.673)

částečný úvazek -3 ,4 8 ! -3 ,4 9 : -3 ,4 2 :
(1.17) (1.17) (1.16)

nezaměstnaná -2 ,9 . -3 ,0 5 . -3 ,1 3 .
(1.32) (1.31) (1.30)

v domácnosti, důchod -1 ,9 3 . -1 ,9 8 . -1 ,9 1 .

Vzdělání matky
(0.833) (0.818) (0.814)

ISCED 3B a 3C 0,275
(1.18)

---- ---

ISCED ЗА a 4 0,323
(1.14)

---- ---

ISCED 5B 0,896
(1.59)

---- ------

ISCED 5A a 6 3,51. 3,09: 2,95:
(1.39) (0.908) (0.964)

&  ISCED БА а в

Vzdělání otce
3,11

ISCED SB а 3C 0,55
(1.32)

------ —

ISCED SB а 3C -0 ,9 0 7
(1.38)

------ —

ISCED 5B 1
(1.89)

------ —

ISCED 5A a 6 2,11 2,42. 2,18.
(1.60) (0.94) (1.06)
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M M s M sr

D is c e d  s a  a e — — 4,57
cizí jazyk -2 ,91

(3.84)
— ----

m kaňéra 2,27s 2,213 2,12!
(0.41) (0.403) (0.402)

m D l7 -0 ,61 ! -0 ,616! -0 ,617 !
(0.123) (0.123) (0.123)

m vyučovací hodiny 1,26. 1,28. 1,19.
(0.56) (0.558) (0.672)

@ m  vyučovací hodiny ----- ------ 3,66
m pomoc učitelů -0 ,248

(0.335)
------ —

Lokalita 2,21! 2,16! 2,22!
(0.618) (0.61) (0.587)

Počet studentů 0,00863! 0,00813! 0,00821i
(0.00239) (0.00229) (0.00222)

Soukromá škola 0,482
(2.07)

---- ----

Nedostatek m učitelů 0,449
(1.07)

------ ------

Student/počítač -0,00749
(0.0294)

------ ------

Entuziazmus učitelů 

Typ školy

1,07
(1.19)

Gimnázium 18,2! 18,4! 17,85
(2.20) (1.99) (1.96)

Szakkôzépiskola 5,82. 6,23: 5,75:
(2.16) (1.9) (1.86)

Szakiskola -11 ,2 ! -10 ,7 ! -1 1 ,3 !
(2.32) (2.14) (2.07)

c a 6,49 6,49 12,1
17,4 17,5 17,3

M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka 

počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 %, *.. .5 %, **... 1 % a ***... <1 %

102



5.6. Německo

5.6 Německo

Vzdělávací systém

Administrativní kontrolu nad vzděláváním má primárně na starosti každá spolková země, 
federální vláda zajišťuje pouze koordinaci mezi zeměmi a stanovuje obecný rámec pro vyšší 

vzdělávání. Vzdělávací systémy jednotlivých spolkových zemí se tedy navzájem odlišují v 
mnoha aspektech např. v typech školních zařízení, organizaci těchto zařízení a  existenci 
externího testování žáků. Pokud se tedy nějaká školní zařízení či jiné prvky školství budou 
v jednotlivých zemích lišit, vždy tento fakt zdůrazníme.

Na úrovni preprimárního stupně mohou děti navštěvovat Kindergarten. Většina z těchto 
zařízení je soukromá, provozovaná církví nebo sociálním sdružením. Rodiče jsou povinni 
finančně přispívat.

Povinná školní docházka se týká všech dětí od šesti do patnácti až šestnácti let (závisí 
na každé zemi). Do osmnácti až devatenácti let je povinná tzv. částečná školní docházka, 
při níž jsou děti určitou část týdne ve škole a zbylou část na praxi v nějaké firmě. Tento 
systém je nazýván duálním systémem.

Na primárním stupni existuje ve všech spolkových zemích jeden typ školního zařízení 
nazývaný Grundschule. Navštěvují ho děti od šesti do deseti let.

Poté následuje dvouroční orientační stupeň Orientierungstufe, který byl zaveden s cílem 
propojit primární a nižší sekundární vzdělávání a umožnit žákům déle přemýšlet o výběru 

nižší sekundární školy. Přispělo to tak i к zeslabení závislosti výběru školy rodiči dětí místo 
dětí samotných. V  některých zemích je orientační stupeň provozován jako samostatné školní 
zařízení (např. Saarland, Saxony a Saxony-Anhalt), v některých je připojen к  primární 
škole Grundschle (Berlin a Brandenburg) a v některých je součástí jednotlivých zařízení 
na úrovni nižšího sekundárního stupně.

Na úrovni nižšího sekundárního stupně existují následující typy školních zařízení: Gym

nasium, Realschule, Hauptschule a Gesamtschule. Navštěvují je děti od deseti či dvanácti 
let (závisí na zařazení orientačního stupně do dané školy) do patnácti či šestnácti let.

Gymnasium je určeno pro nejvíce nadané děti a poskytuje nejvíce teoretické vzdělávání 

ze všech typů škol. Realschule je  odborně zaměřená škola, která však pokytuje i teoretickou 
výuku v několika jádrových předmětech. Hauptschule připravuje žáky pro výkon odborných 

zaměstnání. Vyučované předměty jsou zde podobné jako na Realschule, ale jejich  obtížnost 

je nižší.

V  80. letech vznikl nový typ školního zařízeni, tzv. souhrnná škola Gesamtschule. V  
současné době existují dva základní typy Gesamtschule. První soustřeďuje všechny typy

103



Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

škol tj. Hauptschule, Realschule a Gymnasium pod jednou střechou. Děti jsou rozděleni 

v rámci jedné školy do třech proudů (což nazýváme jako steaming). Druhý integrovaný 
typ umožňuje diferenciaci dětí podle jednotlivých předmětů (tato diferenciace je  nazývaná 
setting). Děti si mohou např. vybrat snadnější kurz matematiky a obtížnější kurz němec
kého jazyka.

К založení Gesamtschule vedlo znepokojivé zjištění o závislosti sociálního statutu dětí 
a typu školního zařízení. Většina dětí na Gymnasium pocházela z úřednických rodin a 
naopak většina dětí na Hauptschule byla z dělnických rodin. Hauptschule byla také na
vštěvována většinou dětí přistěhovalců. Tento nový typ školy se však v Německu neujal. 
Jádrem kritiky bylo vytvoření nového typu školy podobné socialistickým jednotným ško
lám místo propojení výše zmíněných třech typů škol. V  současné době je jich kolem 8 %, 
v Berlíně přibližně 20 %.

Na úrovni vyššího sekundárního stupně existuje velké množství zařízení. Teoreticky 

zaměřenými školami pro 1 5 /1 6 — 18/19-leté žáky jsou Gymnasium, Fachgymnasium, Beru

fliches Gymnasium a Gesamtschule. Všechny tyto teoreticky zaměřené školy patří na tzv. 
gymnaziální vyšší stupeň. Pro přijetí je  nutné dostát formálních požadavků. Studium je 
ukončeno maturitou Allgemeine Hochschulreife.

Mezi odborně zaměřené školy patří Berufsfachschule a Fachoberschule, kde je oproti 
první jmenované zdůrazněna více teoretická výuka. Věk dětí na těchto školách je stejný 
jako na Gymnasium. Na Berufsfachschule mohou vstoupit děti s osvědčením o  ukončení 
Hauptschule či Realschule. Na Fachoberschule vstupují děti většinou z Realschule či po 
abslovování praktičtěji zaměřené Berufsfachschule. Společně s obecnými teoretickými zna
lostmi zde žáci získávají odborně zaměřené znalosti a dovednosti. Škola je  ukončena ma
turitou nazývanou Fachhochschulreife.

Nejpraktičtěji zaměřenou školou je  Berufschule, která kombinuje odborné vzdělávání ve 
škole s praxí ve firmách.

Na vyšším sekundárním stupni existuje ještě další dvouroční škola Berufsoberschule pro 
žáky ve věku 18-19 let. Mohou na ní nastoupit i žáci z duálního systému, kteří absolvovali 
navíc buď dvouroční odborné školení či pětiletou praxi. První ročník může být nahra
zen příslušným ročníkem na škole vedoucí к maturitě Fachhochschulreife. Škola kombinuje 
odbornou a teoretickou výuku a je ukončena též maturitou Fachgebundene Hochschulreife.

Na terciálním stupni je  také velké množství škol - univerzity, Fachhochschule pro od
borné specialisty, Berufs akademie s prakticky zaměřenými obory atd. Přijímání na ně je 
podmíněno typem absolvované maturity. První typ maturity, Allgemeine Hochschulreife, 
získané po absolvování gymnaziálního vyššího stupně umožňuje vstup na libovolnou školu 
na terciálním stupni. Druhý typ maturity, Fachgebundene Hochschulreife, opravňuje к
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vstupu na speciální obor na univerzitě či na speciální typ Fachhochschule podle toho, 
jaký obor žák doposud studoval. Třetí typ maturity, Fachhochschulreife, umožňuje vstup 
na libovolnou Fachhochschule či Berufsakademie.

Další skutečností, která komplikuje systém maturit, je  odlišnost její náročnosti a orga
nizace v jednotlivých spolkových zemích. Centrálně řízené a zároveň nejnáročnější maturity 

jsou pořádané v zemích Bayern, Baden-Würtenberg, Sachsen a Thüringen. Přijímání na 
univerzitu je podmíněno výsledkům u maturity. Vzhledem к jejím rozdílným úrovním se 
také bere v úvahu, v jaké spolkové zemi byla maturita absolvována.

Výše popsaný vzdělávací systém Německa je schématicky zachycen na obrázku 5.9.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Německo se zúčastnilo pouze jedné fáze výzkumu TIMSS v roce 1995. Jeho výsledky jsou 
v mezinárodním srovnání v matematice průměrné, v přírodních vědách průměrné až nad
průměrné.

Ve výzkumech PISA 2000 i PISA 2003 však dopadlo podprůměrně až průměrně (viz 
tabulka 5.41). Zveřejnění těchto výsledků vyvolalo v Německu velké zklamání a rozsáhlé 

diskuze. V  mediích byly pocity zděšení nejen odborníků ale i veřejnosti popisovány termíny 
jako např. PISA Schock (PISA šok). Názory občanů se rozdělily do dvou táborů. Jedna 
strana zpochybňovala validitu PISA testů a poukazovala na nesmyslnost porovnávat země 
tímto způsobem. Druhá strana však argumentovala, že špatné výsledky v PISA odráží 
špatnou situaci ve školství a vyzvala к jeho nápravě. Především se mělo jednat o  podporu 
nejslabších žáků, vylepšení procesu integrace dětí migrantů, kvalitnější přípravu učitelů a 
změnu kurikula všech předmětů s důrazem na větší srovnatelnost mezi jednotlivými typy 
škol. Podobná doporučení přicházela i z ciziny.

Velmi diskutované byly též výsledky jednotlivých spolkových zemí. V  obou fázích vý
zkumu PISA dopadly nejlépe spolkové země, v nichž probíhá centrálně řízená maturita. Jak 

jsme již zmínili, jedná se o čtyři země - Bayern, Baden-Würtenberg, Sachsen a Thüringen. 

Jejich výsledky se především v matematické a přírodovědné gramotnosti pohybují výrazně 
nad mezinárodním průměrem. Mnoho odborníků a občanů začalo následně podporovat 
zavedení externích maturit v ostatních spolkových zemích.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 

testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána
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v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je  uveden v části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

V následující části analyzujeme data za 2668 německých žáků. Jejich průměrný i mediánový 
výsledek je přibližně 50 %. Průměrný i mediánový žák tudíž uspěl v přibližně polovině otá
zek v testu. Vzdálenost prvního i třetího kvartilu od mediánu je srovnatelná, konkrétně je 
to 20 procentních bodů. Co se týče nejlepších žáků, přibližně 6 % z nich odpovědělo správně 
na více než 85 % otázek v testu. Grafické znázornění symetrického rozložení výsledků v 
testu matematické gramotnosti je na obrázku 5.10. Další popisné statistiky výsledku lze 
najít v tabulce 6.11.

Dále uvedem úroveň vzdělání rodičů a pracovní nabídku matek žáků v našem vzorku. 
Velká skupina matek (40 %) pracuje na částečný úvazek. Přibližně 22 % z nich pobírá 
důchod či pracuje v domácnosti. Nezaměstnanost matek není příliš vysoká, pohybuje se 
kolem 5 %. Co se týče vzdělání rodičů, nezanedbatelná skupina (5 %) nemá žádné vzdělání. 
Většinou se jedná o osoby s cizí národností. Nejvyššího, terciálního stupně vzdělání dosáhlo 
celkově 25 % matek a 39 % otců. Vzdělání otců je tudíž v našem vzorku signifikantně vyšší 
než vzdělání matek.

Celkově 5 % dětí v Žákovském dotazníku uvedlo, že doma mluví převážně jiným jazykem 
než německým13. Mezi nejvíce zastoupené cizí národnosti patří národnost ruská (42 dětí) 
a turecká (36 dětí).

Úroveň proměnných vztahujících se к vyučování matematiky je následující. Většina 
žáků má týdně 4 čtyřicetipěti minutové vyučovací hodiny matematiky a domácím úkolům 
z tohoto předmětu se věnuje další 2 až 3 hodiny.

Přibližně 80 % z nich je motivováno učit se matematiku, aby mohlo v budoucnu najít 
snadněji zaměstnání. Motivace žáků je sice velká, avšak jejich hodnocení učitelů není příliš 
pozitivní. Relativně velká skupina (42 %) žáků si stěžuje na nedostatečnou pom oc učitelů 
v hodině matematiky.

Základní charakteristiky škol pro patnáctileté žáky v Německu jsou následující. Na 
školách pro patnáctileté je  v průměru 670 žáků. Ve městech nad jeden milión obyvatel,

13Podle statistik CIA z roku 2007 má Německo 82 miliónů obyvatel. Občanů německé národnosti je 
91,5 %. Nejpočetnější menšinou jsou Turkové (2,4%). Zbylé minoritní skupiny Řeků, Italů, Poláků, Rusů, 
Srbů či Španělů tvoří dohromady 6,1 % všech obyvatel.
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tj. v Berlíně, Hamburku a Mnichově, je přibližně 11 % těchto škol, na vesnicích a menších 
městech do patnácti tisíc obyvatel je  jich 35 %.

Většina škol v našem vzorku je státních, jedná se celkově o 91 % všech škol.

Na německých školách je relativně oproti ostatním zemím velký nedostatek počítačů a 
také aprobovaných učitelů matematiky. V  průměru připadá 30 studentů na jeden počítač. 
Na nedostatek učitelů si stěžuje přibližně čtvrtina ředitelů škol. Na druhou stranu většina 
ředitelů uvádí, že učitelé na jejich škole pracují s nadšením.

Co se týče typu školy, nejvíce patnáctiletých dětí v našem vzorku je  na Gymnasium 
(40 %), dále Realschule (28 % ) a Hauptschule (13 %). Nejméně dětí navštěvuje Gesamt

schule - keine gymnasiale Oberstufe (GS - keine GO) a Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe (GS mit GO).

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.42 a v 6.1 až 6.10.

Aplikace hierarchických modelů

V prvním kroku analýzy vlivu jednotlivých proměnných jsme stejně jako v případě ostat

ních zemí zvolili random effects model popsaný v teoretické části o použitých statistických 

metodách rovnicí (4.23). Jsou v něm tedy zahrnuty všechny proměnné a zároveň je  vzata v 
úvahu hierarchická struktura dat tj. děti na jednotlivých školách a školních typech. Odhady 
parametrů tohoto modelu jsou pro Německo uvedeny prvním sloupci tabulky 5.53.

Kvůli identifikovatelnosti modelu jsme vypustili dummy proměnné za zaměstnám matky 
- plný úvazek, vzdělání matky - ISCED 0, vzdělání otce - ISCED 0 a školní zařízení - Haupt- 
schule. Některé koeficienty nejsou signifikantně odlišné od nuly, např. jednotlivé kategorie 
proměnné zaměstnání matky, m vyučovací hodiny a m pom oc učitelů.

Vliv jednotlivých kategorií vzdělání rodičů je především kvůli jejich velkým standard
ním chybám nesignifikantní. Pokud však otestujeme, zda můžeme bez velké ztráty infor
mace vypustit všechny kategorie vzdělání matky či všechny kategorie vzdělání otce, do
jdeme v obou případech к závěru, že toto učinit nemůžeme. P-hodnoty likelihood ratio 

testu s nulovou hypotézou, že bohatý model M  není odlišný od submodelů s vypuštěnými 
proměnnými za vzdělání otce resp. vzdělání matky, jsou větší než 0,05. Pro vzdělání obou 
rodičů jsme proto vytvořili nové kategorie. Do první z ní patří rodiče se vzděláním do 

úrovně ISCED 2 včetně, další kategorie zahrnuje vzdělání mezi ISCED 3B až ISCED 5B a 

poslední kategorií jsou rodiče s terciálním vzděláním ISCED 5A a 6.

Porovnáme-li model M  se submodelem s popsanými sloučenými kategoriemi vzdělání 
otce a matky a vypuštěnými ostatními nevýznamnými proměnnými, dospějeme к závěru, 
že tyto modely nejsou na hladině 5 % signifikantně odlišné. P-hodnota likelihood ratio
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testu je rovna 0,21. Odhadnuté koeficienty tohoto submbodelu M s jsou uvedeny v druhém 

sloupci tabulky 5.53. Vzdělání rodičů hraje signifikantní roli, standardní chyby odhadu 
koeficentů se snížily.

V  dalším kroku jsme testovali, zda-li by vliv jednotlivých proměnných nebyl lépe za
chycen variance components modelem popsaným rovnicí (4.27). Signifikantní efekty jed
notlivých škol byly nalezeny u proměnných školní typ - Gymnasium a pohlaví. Důvodem 
může být rozdílnost škol v jednotlivých spolkových zemích. Školy typu Gymnasium patří 

sice ve všech zemích mezi nejprestižnější, ale jejich úroveň je v různá. V  některých zemích 
se také pravděpodobně daří lépe redukovat rozdíl mezi chlapci a dívkami. Odhad koefici
entů variance components modelu je uveden ve třetím sloupci tabulky 5.53. Tento model 
považujeme za nejvhodnější model pro Německo popisující vliv jednotlivých proměných na 
výsledky v testu.

Na základě odhadnutých koeficientů M sr lze konstatovat, že nejpodstatnější roli hrají 
jednotlivé školní typy. Efekt Gymnasium je dokonce o 30 procentních bodů vyšší než efekt 
Hauptschule. Druhý největší vliv na výsledek v testu má zařízení Realschule, následované 
zařízeními Gesamtschule s gymnaziálním vyšším stupněm a Gesamtschule bez tohoto vy
ššího stupně. Efekt Realschule je  o 16,8 procentního bodu vyšší než u nejhoršího zařízení 
Hauptschule.

Jak jsme již diskutovali v části 5.1 s metodologickými poznámkami, je  třeba být při 
uvádění výší efektů jednotlivých školních zařízení opatrnější. Je v nich zcela pravděpodobně 
zahrnut i efekt nadání dětí. Na Gymnasium a Realschule odchází nadanější děti. Naopak 
na Hauptschule či Gesamtschule jsou děti méně intelektuálně schopné. Z toho vyplývá, 
že např. rozdíl efektů mezi Gymnasium a Hauptschule je velmi pravděpodobně podstatně 
menší než uvedených 30 procentních bodů.

Při interpretaci koeficientů u dalších proměnných budeme brát v úvahu pozitivní či 
negativní souvislost těchto proměnných s typem školy. Pokud nalezneme pozitivní resp. 
negativní souvislost proměnné s typem školy, pak její vliv je  kvůli zmíněnému problému 
endogenity podhodnocený resp. nadhodnocený (více viz část 5.1).

Podobně jako v ostatních zemích jsou chlapci lepší než dívky, rozdíl je roven 5,4 pro
centního bodu ve prospěch chlapců. V  tabulce 5.42 s percentuálním zastoupením dívek a 
chlapců na jednotlivých školních zařízeních vidíme, že na Gymnasium je  poměr dívek a 
chlapců roven 3 : 2 .  Podobný poměr je i na druhé nejlepší škole Realschule. Na nejhorší 
škole je naopak poměr obrácený. Na základě negativní souvislosti pohlaví se školními typy 
lze usoudit, že hodnota koeficientu by měla být nižší.

Vliv vzdělání rodičů na výsledek jejich dětí hraje podstatnou roli. Více vzdělaný rodič 
má větší vliv na výkon svého dítěte. Např. efekt vzdělaného otce na úrovni ISCED 5A či 6 je
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о 5 procentních bodů větší než efekt otce s maximálně nižším sekundárním vzděláním. Na 

základě tabulky 5.44, kde je  uvedeno vzdělání rodičů dětí na jednotlivých školách, lze navíc 

usoudit, že uvedené efekty by měly být ještě vyšší. Vzdělaní rodiče posílají své desetileté 
děti do lepších škol. Např. na Gymnasium  má téměř polovina žáků otce s vysokoškolským 
vzděláním, přičemž na Hauptschule je  to pouze 20 %.

Děti mluvící dom a odlišným jazykem od německého jsou o 7 procentních bodů horší 

než jejich německy hovořící spolužáci. Podíl dětí cizinců je nejvyšší na Hauptschule (13 %) 

a dále na Realschule (6 %). Naopak nejnižší podíl těchto dětí je  na Gymnasium  a Gesamt

schule bez gymnaziálního stupně (více viz tabulka 5.42). V  další tabulce 5.52 jsou uvedeny 
průměrné výsledky jednotlivých národnostních skupin. Vzhledem к malému počtu pozoro
vání v jednotlivých skupinách lze však považovat za relevantní pouze výsledky dětí ruské 
národnosti (36,65 % ) a turecké národnosti (26,62 %).

Z proměnných vztahujících se přímo к vyučování matematiky má na výsledek kladný 

vliv m otivace žáků učit se tento předmět a naopak negativní vliv množství hodin stráve

ných nad domácími úkoly. Negativní koeficient u proměnné m DU  může mít souvislost s 
nadaním dětí. Přestože efekt domácích úkolů na výsledek v testu je  pravděpodobně pozi
tivní, záporná korelace mezi množstvím času stráveným nad určitým domácím úkolem a 

nadáním může vést к opačnému výsledku. Množství času strávených nad domácími úkoly 

stejně jako úroveň motivace je  na všech typech škol srovnatelná (viz tabulky 5.45 a 5.48).
Z charakteristik škol hraje důležitou roli její lokalita, nedostatek aprobovaných učitelů 

matematiky a to, zda je  škola soukromá. Čím větší je  město, ve kterém se škola nachází, 
tím horšího výsledku při jinak nezměněných podmínkách žáci dosahují.

Nedostatek aprobovaných učitelů má též negativní vliv. Pokud nedostatek učitelů 

vzroste o jeden stupeň na škále od jedné do čtyř, poklesne výsledek o 1,1 procentního 

bodu. Soukromé školy mají pozitivní efekt na výsledek. Ve srovnání se státními školami je 
jejich efekt roven 2,7  procentního bodu.

Vzhledem к pozitivní souvislosti proměnných Soukromá škola a Lokalita s typem školy 

(viz tabulky 5.42 a 5.46) lze očekávat, že jejich reálné efekty jsou vyšší.
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Tabulky a grafy

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

Obrázek 5.9 Německý vzdělávací systém v 2003/2004“

m
p  В KINDERGARTEN GRUNDSCHULE

VORKLASSE I SCHULKINDEROARTEN
MUSIKHOCHSCHULE

■ Pre-primary education
(non-school settings) -  ISCED 0

Pre-primary (school settings) - ISCEO 0 

I 1 Primary - ISCED 1 

Щ Single structure -  ISCED 1 ♦ ISCED 2

ISCED 2  (including pre-vocational) 

Lower secondary vocational -  ISCED 2 

I I Upper secondary general -  ISCED 3 

Г1 Upper secondary vocational -  ISCED 3

FACHSCHULE

ÜJ Post-secondary non-lertiory- ISCED 4 

Ц  Tertiary education - ISCED 5A 

[ I Tertiary education -  ISCED 5B

Я Щ  Compulsory full-time education 

Compulsory part-time education 

!_ _[ Additional year 

l » l  Study abroad

“Zdroj: Eurydice, 2007

Tabulka 5.41 Výsledky žáků Německa ve výzkumech TIMSS a PISA

Výzkum Oblast Populace Výsledek“

TIMSS 1995 matematika 7. ročník =

8. ročník =

konec SŠ -

přírodní vědy 7. ročník T
8. ročník -

konec SŠ T
PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí I

matematická gramotnost 15-letí I
přírodovědná gramotnost 15-letí I

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí =

matematická gramotnost 15-letí =

přírodovědná gramotnost 15-letí =

problémové úlohy 15-letí T
Znak j označuje, že výsledek Německa je statisticky významně v lepší než mezinárodní průměr, = 

označuje, že výsledek Německa není statisticky významně odlišný od mezinárodního průměru, | označuje, 
že výsledek Německa je statisticky významně horší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.10 Histogram výsledků žáků Německa v testu matematické gramotnosti PISA 
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“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.42 Německo - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v % )

podíl
dívek
(v % )

podíl
cizinců
(v % )

podíl
soukr.
škol

Gymnasium 1079 40 58 3 14
Realschule 736 28 56 6 9
GS mit GO 216 8 40 5 14
G S - keine GO 291 11 45 3 0
Hauptschule 346 13 41 13 0

Tabulka 5.43 Německo - Nabídka práce matky к  typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

Gymnasium 37 40 5 19
Realschule 27 47 4 21
GS mit GO 39 31 4 25
G S - keine GO 49 26 8 17
Hauptschule 26 38 3 32

Tabulka 5.44 Německo - Vzdělání matky a otce к  typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

0
vzdělání matky - 

1 2 3B,C
ISCED 
ЗА,4 5B 5A,6

vzdělání otce 
0 1 2

- ISCED 
3B,C ЗА,4 5B 5A,6

Gymnasium 3 0 4 24 30 9 29 3 0 3 20 21 14 40
Realschule 6 1 14 39 25 7 7 7 0 9 34 21 16 13
GS mit GO 5 2 17 30 27 6 14 5 1 13 24 21 18 18
G S - keine GO 4 1 15 32 24 11 12 4 0 14 31 22 20 9
Hauptschule 11 4 25 30 21 5 4 10 3 25 25 16 16 5
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Tabulka 5.45 Německo - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro 
patnáctileté žáky (v %)

vůbec
Motivován ? 

ne ne ano velmi nikdy
Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

Gymnasium 6 18 53 23 17 34 32 18
Realschule 4 17 48 31 12 29 32 28
GS mit GO 1 10 57 32 10 26 38 26
G S - keine GO 5 16 46 33 10 19 37 34
Hauptschule 5 11 42 42 5 26 32 37

Tabulka 5.46 Německo - Lokalita & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

vesnice malé
město město velké

město
ohromné
město

Gymnasium 3 15 42 25 16
Realschule 2 41 33 15 8
GS mit GO 0 26 41 19 13
G S - keine GO 14 43 31 8 3
Hauptschule 8 37 32 18 5

Tabulka 5.47 Německo - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

Nedostatek učitelů Nadšení učitelů
v / i / velmi spíše „  , velmi
žádný velký male velkemaly velký J velké

Gymnasium 66 10 22 2 2 78 20
Realschule 62 12 16 9 4 63 33
GS mit GO 39 37 19 6 6 65 30
GS - keine GO 53 20 22 5 0 81 19
Hauptschule 44 31 25 0 8 51 41
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Tabulka 5.48 Německo - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně &; typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gymnasium 0 1 2 2,50 3 12
Realschule 0 1 2 2,92 4 15
GS mit GO 0 1 2 2,28 3 20
G S - keine GO 0 1 2 2,27 3 15
Hauptschule 0 1 2 2,74 4 14

Tabulka 5.49 Německo - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně к  typy škol pro pat
náctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gymnasium 0 2,25 3 2,71 3,00 6,75
Realschule 0 2,25 3 2,90 3,00 13,50
GS mit GO 0 2,67 3 2,96 3,00 7,50
G S - keine GO 0 3,00 3 3,01 3,00 11,25
Hauptschule 0 3,00 3 3,62 3,75 15,75

Tabulka 5.50 Německo - Počet studentů к  typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gymnasium 193 719,0 801 819,5 967 1312
Realschule 249 456,0 585 609,5 717 1312
GS mit GO 220 797,2 917 910,0 1005 1436
G S - keine GO 158 261,0 364 444,4 505 1596
Hauptschule 100 275,0 417 404,6 490 1174
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Tabulka 5.51 Německo - Počet studentů najeden počítač & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Gymnasium 8,80 18,74 28,73 38,07 40,33 256,00
Realschule 8,08 13,03 19,00 21,82 25,42 94,20
GS mit GO 7,33 17,47 28,41 35,83 30,45 279,80
G S - keine GO 2,94 12,81 15,11 23,06 26,92 132,30
Hauptschule 5,00 13,00 18,72 23,53 24,58 86,83

Tabulka 5.52 Německo - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky
relativní 

absolutní v . , , , , ,četnost výsledek 
četnost / «z \  (v % )

Srbové 4 3 48,29
Poláci 14 10 46,33
Chorváti 2 1 37,71
Rusové 42 29 36,65
ostatní jazyky 33 23 35,28
Rekové 2 1 28,03
Bosňané 4 3 27,92
Italové 4 3 26,92
Turkové 36 25 26,62
Kurdové 2 1 24,62

Tabulka 5.53 Německo - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramot
nosti pro patnáctileté žáky

M M s M sr

(Konstanta) 30,8! 28,5! 28,2!
(4.81) (2.63) (2.61)

chlapec 5,31! 5,4! 5,35!
(0.695) (0.695) (0.742)

^"chlapec

Zaměstnáni matky
3,40

115



Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

M M s M sr

částečný úvazek 1,13
(0.809)

— —

nezaměstnaná 2,04
(1.62)

— —

v domácnosti, důchod 0,867
(0.953)

— —

Vzdělám matky
ISCED 1 -5 ,5 8

(3.57)
— —

ISCED 2 0,544
(2.35)

— —

ISCED 3B a 3C 3,28
(2.26)

— —

ISCED ЗА a 4 2,12
(2.25)

— —

ISCED 5B 3
(2.48)

— —

ISCED 3B-5B ---- 2,56.
(1.07)

2,54.
(1.07)

ISCED 5A a 6 3,91
(2.36)

3,56.
(1.38)

3,46.
(1.37)

Vzdělání otce
ISCED 1 -5 ,4 3

(4.75)
---- ----

ISCED 2 -3,89.
(2.32)

---- ---

ISCED 3B а 3C 0,996
(2.20)

---- ---

ISCED ЗА a 4 1,36
(2.2)

---- ---

ISCED 5B 0,623
(2.24)

---- ----

ISCED 3B-5B ---- 3,91!
(1.15)

3,86!
(1.15)

ISCED 5A a 6 2,15
(2.25)

5,025
(1.38)

5,045
(1.38)

cizí jazyk -7,355
(1.68)

-6,775
(1.59)

-6 ,75 :
(1.58)

m kaňěra 2,185
(0.427)

2,185
(0.422)

2,165
(0.42)

m DL7 —1,035
(0.167)

-1,055
(0.166)

-1,065
(0.166)

m  vyučovací hodiny -0 ,149
(0.375)

---- —

m pom oc učitelů 0,0927
(0.348)

---- —

Lokalita -0 ,968 .
(0.460)

—0,978«
(0.46)

-0 ,906 .
(0.428)

P očet studentů 0,00195 ---
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M M s M sr
(0.00196)

Soukromá škola 4,31. 4,46. 2,73.
(1.72) (1.69) (1.43)

Nedostatek m učitelů - 1,12. -1 ,09 . -1 ,0 7 .
(0.505) (0.496) (0.467)

Student/počítač -0,00862
(0.0140)

--- ----

Entuziazmus učitelů 0,119
(0.953)

--- ----

Typ školy
Gymnasium 30,4í 30,5i 30,4i

(1.75) (1.68) (1.67)

^G ym nasium --- ---- 4,98
Realschule 16,5i 16,9: 16,8:

(1.55) (1.52) (1.65)

GS mit GO 10,2í 10,0i 9,69i
(2.18) (2.16) (2.33)

G S - keine GO 4,62. 4,69. C
n O 7a

(1.79) (1.77) (1.95)

G ct 4,06 4,09 4,07
16,6 16,7 16,6

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 % ,* ... 5 % ,**... 1 % a ***... <1 %

5.7 Nizozemí

Vzdělávací systém

Péče o děti do tří let je zajišťována v různých druzích institucí zřizovaných bud obcí či 
soukromou osobou. Jedná se např. školky, denní centra a denní rodinná centra.

Školní zařízení na úrovni primárního stupně, basisschool, navštěvují děti ve věku čtyři až 
dvanáct let. Toto zařízení vzniklo roku 1985 sjednocením dvouletého předškolního zařízení 

a šestileté primární školy s cílem zlepšit primární vzdělávání a více kontrolovat výchovu a 

vzdělávání malých dětí. Je rozděleno do osmi skupin podle věku (groep 1 až groep 8 ). Školní 

docházka je povinná od druhé skupiny (od pěti let), ale většina dětí (99,3 %) navštěvuje již 
první skupinu. Ve třetí skupině se děti začínají učit číst, psát a počítat. Výuka angličtiny 
začíná na většině škol ve skupině sedm či osm. Většina žáků ukončující basisschool se
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podrobuje testu Citotoets, který jim  má pomoci s rozhodnutím při volbě nižší sekundární 

školy. Největší váhu při rozhodování má však posudek učitele poslední skupiny 8.
Na sekundárním stupni existují v současné době tři typy škol - VW O (voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs), HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) a VMBO (vo

orbereidend middelbaar beroepsonderwijs).

Nejvíce teoretickou školou je šestileté VWO. Je rozdělené do dvou tříletých stupňů, 
Atheneum  a Gymnasium, zahrnujícím oproti nižšímu stupni klasické jazyky. Na druhém 
stupni si žáci vybírají jeden ze čtyř následujících směrů - kultura a společnost, ekonomie 
a společnost, příroda a zdraví a příroda a technika. Mimo profilové předměty musí navíc 
absolvovat jeden až tři předměty z jiného směru, což občas vede к zdvojené specializaci. 
Povinnými předměty pro všechny směry jsou nizozemština, angličtina a matematika. Její 
úroveň se liší podle jednotlivých směrů.

Méně obtížnější, avšak nabídkou studijních programů podobnou školou je HAVO. Je 

také rozděleno na dva stupně, avšak první stupeň trvá oproti tříletému Atheneum  pouze 
dva roky.

Čtyřleté VMBO kombinuje odbornou přípravu s teoreticky zaměřeným vzděláváním. 
Podle váhy teorie a praxe se na VMBO  rozlišují různé studijní programy - teoretický pro
gram VMBO TL ( VMBO theoretische Leerweg), teoreticko-praktický program VMBO GL 
( VMBO gemengde Leerweg), program pro studenty připravující na výkon mistrovského 
povolání v rámci prakticky zaměřeného sektoru VMBO K B  ( VMBO kaderberoepsgerichte 
Leerweg) a program připravující pro praktické profese VMBO BB  ( VMBO basisberoeps- 
gerichte Leerweg).

Všechny tři školy ukončuje žák závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování 
dostane diplom. 50 % zkoušky tvoří externí test, druhá polovina je  v kompetenci jednotli
vých škol. Externí test je odlišný pro VWO, HAVO  a VMBO. Rozdílnost spočívá předvším 
v úrovni obtížnosti testových otázek.

Mezi jednotlivými školami na sekundárním stupni lze přestupovat. S diplomem z VMBO 
a s následným absolováním dvou roků na HAVO  může žák složit zkoušku a získat tak 
diplom z HAVO. Totéž pravidlo platí i pro žáky z HAVO, kteří chtějí získat diplom z 
VWO.

První rok na nižším sekundárním stupni slouží jako orientační stupeň. Byl zaveden 
roku 1968 tzv. Mamutím zákonem s cílem zvýšit prostupnost nižšího sekundárního stupně 
a zajistit plynulou návaznost na primární stupeň. Pokud se v průběhu prvního roku ukáže, 
že by žák měl navštěvovat jiný typ školního zařízení, může na něj bez problémů přejít. 
Navíc pokud není na začátku prvního roku jasné, jaký typ školy je  pro žáka vhodný, může 
navštěvovat orientační stupeň společný pro H AVO /V W O  či VM BO /H AVO .
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S cílem zvýšit prostupnost nižšího sekundárního stupně souvisí i idea zakládání sou- 
hrných škol middenschool z roku 1976. Jednalo se vlastně o obdobu Gesamtschule v Ně
mecku. Middenschool prosadil tehdejší ministr školství Kemende. Celkově však byla tato 
škola mnoha politiky kritizována za nivelizaci učebních úrovní. Poté co ministr Kemende 

odstoupil, byla middenschool zrušena. Myšlenka zvýšení prostupnosti však zůstala a ve 
školním roce 1993/1994 bylo na všech školách nižšího sekundárního stupně zavedeno tzv. 
jádrové kurikulum. Obsahuje plán na 3000 vyučovacích hodin po 50 minutách v  15 před
mětech. Během jednoho týdne je na každé škole 25 povinných hodin, dalších pět až sedm 
hodin závisí na volbě dané školy. Standardně se tak jádrové kurikulum vyučuje v  průběhu 
třech let. Existuje však také možnost seznámit žáky s látkou rychleji či naopak pomaleji, 
což vede buď ke zkrácení na dva či prodloužení na čtyři roky.

Na terciálním stupni existují tři druhy škol - univerzity poskytující WO (wetenschappe- 
lijk onderwijs), dalšími typy škol jsou HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) a M BO (middelbaar 
beroepsonderwijs). Vzdělávání na univerzitách je  standardizováno podle Boloňského pro
cesu. Po získání dostatečného počtu kreditů ECTS, mohou studenti obvykle po třech letech 
získat titul bakalář. Následující magisterské studium je rozděleno na dva typy - výzkumný 
trvající dva roky a praktický trvající jeden rok. Na univerzity se mohou zapsat studenti 
s diplomem z vědecky zaměřené sekundární školy VW O  nebo po alespoň jednom  roce 
absolvovaném na HBO.

HBO  je  odborně orientovaná škola. Existuje zde např. zemědělsky, pedagogicky, tech
nicky, ekonomicky, zdravotně sociálně a umělecky orientované HBO. Do terciálního sektoru 
byla zařazena v roce 1993 a v současné době na ní studuje více studentů než na univer
zitách. Obvyklá délka studia se pohybuje mezi čtyřmi až šesti lety. Žáci se na ní mohou 
zapsat s diplomem z VWO, HAVO  či MBO.

Poslední jmenovaná škola MBO  vyššího sekundárního stupně je  prakticky zaměřená a 
obvykle trvá tři roky. Žáci se na ní mohou přihlásit s diplomem z VMBO.

Poměrně komplikovaný nizozemský vzdělávací systém je schématicky zachycen na ob
rázku 5.11.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Nizozemí je  ve výzkumech TIMSS a PISA jednou z úspěšných evropských zemí. Ve srov
nání s Finskem nejsou jeho výsledky až tak výrazné, avšak ve všech výzkumech, kterých 
se zúčastnilo dosáhlo vždy signifikantně lepších výsledků než je  mezinárodní průměr (viz 

tabulka 5.54). Konkrétněji, ve všech testovaných oblastech bylo vždy (až na oblast problé
mových úloh v PISA 2003) mezi deseti nejlepšími zúčastněnými zeměmi.
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Při srovnání výsledků v matematice a přírodních vědách docházíme к závěru, že jsou 
v nich úspěchy žáků srovnatelné. Platí to především o výsledcích žáků v TIMSS 1995 a 
TIMSS 1999. V roce 2003 jsou žáci o několik příček lepší v matematice než v přírodních 
vědách (TIMSS 2003: matematika - 6. místo pro žáky 4. ročníků a 7. místo pro žáky 8. 

ročníků, přírodní vědy - 10. místo pro žáky 4. ročníků a 8. místo pro žáky 8. ročníků; PISA 
2003: matematická gramotnost - 4. místo, přírodovědná gramotnost - 8. místo).

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je  uveden v části 4.2. 

Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

D esk rip tivn í s ta tis tik y

V následující analýze vlivu osobních, rodinných a školních faktorů na výsledky pracujeme 
s údaji za 2517 nizozemských žáků. Jejich průměrný výsledek v testu je roven 57,09 %. 
Uspěli tedy v průměru ve více než polovině otázek v testu. Medián rozložení výsledků 
je o 1 procentní bod  větší, což je  způsobeno většími absolutními hodnotami záporných 
odchylek od mediánu. Výsledky nejlepší čtvrtiny žáků se pohybují v rozmezí 75 % až 100 %, 
přičemž 8,6 % z nich bylo úspěšných ve více než 85 % otázek. Grafické rozložení výsledků 
je přehledně zachyceno na obrázku 5.12 a popisné statistiky jsou uvedeny v tabulce 6.11.

Z hlediska charakteristik rodičů jsou zajímavé deskriptivní statistiky pracovní nabídky 
matek. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi pracuje v Nizozemí běžně mnoho lidí 
na zkrácený pracovní úvazek. V  našem vzorku máme téměř polovinu matek pracujících na 
částečný úvazek. Pouze čtvrtina z nich pracuje na plný úvazek. Vzhledem к dostatečnému 
příjmu jejich manželů zůstává též mnoho žen v domácnosti.

V nizozemském vzdělávacím systému lze na úrovni terciálního vzdělání dosáhnout 
úrovně ISCED 5A a 6, avšak nikoli ISCED 5B. Školní zařízení HBO, jejichž zaměření 
je srovnatelné s českými VOS, poskytují nejvyšší stupeň vzdělávání stejně jako univerzity.

V našem vzorku tudíž nejsou rodiče se vzděláním ISCED 5B. Co se týče matek žáků, nej- 
vyššího vzdělání dosáhlo celkově 30 % z nich. V  případě otců se jedná o vyšší procento, 
konkrétně 43 %. Primární stupeň vzdělání je zaznamenán v našem vzorku u 7 %  matek a 
6 % otců. Tito rodiče jsou především příslušníci cizích národností.
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V našem vzorku máme celkově 3 % dětí, které mluví doma odlišným jazykem od ni
zozemštiny14. V  Nizozemí se obecně rozlišují dvě kateogorie cizích jazyků - evropské cizí 
jazyky a neevropské jazyky. V  našem vzorku máme 12 dětí spadajících do první a 53 dětí 
spadajících do druhé kategorie.

Z hodnocení vyčování matematiky nizozemskými žáky vyplývá následující. Pouze 11 % 
z nich je velmi motivováno učit se matematiku kvůli tomu, aby mohli nalézt v budoucnu 
snadněji zaměstnání. Dále více než třetina žáků není příliš spokojena s pomocí učitelů 
matematiky. Nizozemští patnáctiletí žáci mají týdně v průměru tři padesátiminutové vyu
čovací hodiny matematiky. Domácím úkolům se každý týden věnují necelé dvě hodiny.

Přibližně 35 % žáků navštěvuje školy ve velkých městech s sto tisíci až jedním miliónem 
obyvatel. Dalších 52 % z nich chodí do škol ve městech s patnácti až sto tisíci obyvateli15. 

Průměrný počet studentů na školách pro patnáctileté žáky je větší než jeden tisíc, což 
odráží jednak skutečnost, že mnoho škol se nachází ve městech a také že tyto školy mají 
ve srovnání s ostatními zeměmi větší počet ročníků.

Mnoho škol je v Nizozemí soukromých. V  našem vzorku je jich přibližně 80 %.

Na nedostatek učitelů matematiky si stěžuje celkově 20 % ředitelů škol. Vybavení škol 
počítači je dobré, v průměru připadá 14 studentů na jeden počítač. Na nejméně vybavené 
škole je to 38 studentů najeden počítač. Všichni ředitelé škol konstatovali, že učitelé pracují 
na jejich školách s nadšením.

Patnáctiletí žáci mohou v Nizozemí navštěvovat tři typy škol - VW O , HAVO  a VMBO. 
Přibližně 50 % z nich navštěvuje VMBO. Po jedné čtvrtině žáků chodí do zbylých dvou 

typů škol VWO  a HAVO. V  naší analýze rozlišujeme i další subkategorie. VW O 4/5 a 
HAVO 4/5 označují na čtvrtý a pátý ročník tj. vyšší stupeň na těchto školách. Druhý a 
třetí ročník tj. nižší stupeň je označen VWO 2/3 a HAVO 2/3. V  rámci VMBO  rozlišujeme 
čtyři subkategorie - VMBO TL, VMBO GL, VMBO KB  a VMBO BB.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.55 a v 6.1 až 6.10.

A p lik a ce  h ierarch ick ých  m od e lů

V  prvním kroku jsme použili random effects model popsaný v kapitole o statistickém mo
delu rovnicí (4.23). Jeho odhadnuté koeficienty jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky

14Podle údajů CIA z roku 2007 má Nizozemí 16,5 miliónu obyvatel. Nizozemskou národnost má 83 % 
občanů. Dalších 6 % obyvatel je evropské nárdnosti. Zbylých 9 % obyvatel jsou jiné než evropské národnosti, 
konkrétně se jedná o tureckou, marokánskou, antilskou, surinamskou a indonézskou národnost.

15Nejvíce obyvatel ze všech nizozemských měst má Amsterdam(740 tisíc obyvatel), následovaný městy 
Rotterdam (580 tisíc), Den-Haag (470 tisíc), Utrecht (290 tisíc), Eindhoven (210 tisíc), Tilburg (200 tisíc) 
a Groningen (180 tisíc).
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5.66. Poznamenejme, že jsme kvůli identifikovatelnosti koeficientů vypustili dummy pro

měnné zaměstnám matky - plný úvazek, vzdělám matky - ISCED 1, vzdělám otce - ISCED 
1 a VMBO BB. Koeficienty u vzdělání rodičů a většiny charakteristik školy mimo jejího 
typu, lokality a počtu studentů nejsou signifikantně odlišné od nuly. Submodel M s vzniklý 
vypuštěním těchto proměnných se signifikantně neliší od bohatšího původního modelu M . 
Příslušná p-hodnota likelihood ratio testu s nulovou hypotézou o shodnosti modelů je rovna 
0,1. Odhadnuté koeficienty tohoto submodelu jsou uvedeny v druhém sloupci tabulky 5.66.

Dále jsme pro každou proměnnou testovali, zda se její vliv nemění v závislosti na jed
notlivých školách. Ani v jednom případě jsme tento odlišný vliv nezaznamenali. Variance 
components model tedy nepřináší v případě Nizozemí signifikantně více informace než ran
dom effects model M s. Jako nejvhodnější model zachycující vliv jednotlivých proměnných 
na výsledek v testu tedy shledáváme model M s.

Z hlediska míry vlivu proměnných hraje nejpodstatnější roli typ školy. Odhadnuté efekty 

u jednotlivých typů jsou uvedeny ve srovnání s nejhůře dopadajícím typem VMBO BB. 
Největší efekt (45,3 resp. 37,5 procentního bodu) má vyšší resp. nižší stupeň VWO, které 
je ekvivalentem к českému gymnáziu. Vyšší stupeň HAVO  je v tom to ohledu srovnatelný 
s nižším stupněm VWO. Nejmenší vliv na výsledek má školní typ VMBO. Porovnáme-li 
mezi sebou čtyři programy tohoto školního typu, dopadá nejlépe dopadá teoretický pro
gram VMBO TL a teoreticko-praktický program VMBO GL. Jejich efekty jsou ve srovnání 
s programem připravujícím pro praktické profese VMBO BB  postupně 21,1 a 19,1 pro
centního bodu. O 10 procentních bodů větší vliv než VMBO В В má program připravující 
pro výkon mistrovského povolání VMBO KB.

Dále se zaměříme na osobní a rodinné charakteristiky žáka. Chlapci jsou lepší než 
dívky, konkrétně se jedná o 2,8 procentního bodu. V  tabulce 5.55 je uvedeno percentuální 
zastoupení dívek na jednotlivých školních typech. Zatímco na dobře dopadajících školách 

převažují většinou dívky ( VW O 4/5 55 %, VW O 2/3 48 % a HAVO 4/5 58 % dívek), 
na hůře dopadajících školách převažují naopak chlapci ( VMBO KB  40 % a VMBO BB  
33 % dívek). Vzhledem к této negativní souvislosti se školním typem, u nějž je koeficient s 
největší pravděpodobností nadhodnocený (viz část 5.1), můžeme konstatovat, že koeficient 
u proměnné pohlaví je též pravděpodobně nadhodnocený.

Nejlépe se daří dětem matek v domácnosti a dále dětem matek pracujících na částečný 

úvazek. Ve srovnání s dětmi matek pracujících na plný úvazek jsou příslušné efekty po
stupně rovny 2 ,3  a 1,7 procentního bodu. Naopak nejhůře se daří dětem, jejichž matky 
hledají práci, efekt je  roven —3 procentní body (opět ve srovnání s plným úvazkem). 
Vzhledem к negativní korelaci zaměstnání matky - plný úvazek se školním typem, která je 
ilustrovaná v tabulce 5.56, by měl být vliv této kategorie menší.
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Z odhadů parametrů modelu M s dále vyplývá, že vliv proměnných vzdělám matky a 
vzdělání otce není signifikantně odlišný od nuly. Vliv vzdělání rodičů je tudíž pravděpo
dobně zachyceno pouze v efektu školního typu (vzdělaní rodiče se snaží své 12-leté děti 
prosadit na lepší typ nižší sekundární školy). V  tabulce 5.57 je  zachyceno percentuální 
rozložení vzdělání rodičů dětí na jednotlivých školních zařízeních. Zatímco např. nejvyšší 
vzdělání na úrovni ISCED 5A a 6 má 49 % matek a 60 % otců dětí na V W O i/ 5 , v  případě 
dětí z VMBO BB  dosáhlo tohoto vzdělání 21 % jejich matek a 28 % jejich otců. Vzhledem 

к ilustrované pozitivní souvislosti mezi vzděláním rodičů a školním typem, lze očekávat, 
že vliv proměnných vzdělání matky a vzdělání otce by měl být větší.

Vliv proměnné cizí jazyk je záporný, konkrétně je roven —7,8 procentního bodu. V 
tabulce 5.65 jsou uvedeny průměrné výsledky těchto dětí. V  případě dětí jiných evropských 
národností je průměrný výsledek roven 50,65 %. Děti neevropských národností dosáhli v 
průměru pouze 38 %.

Všechny proměnné vztahující se přímo к vyučování matematiky mají v Nizozemí signi- 
fikatní vliv na výsledek v testu. Pokud zvýšíme motivaci žáka, měřenou na škále od jedné 
do čtyř, o jeden stupeň, zvýší se jeho výsledek o 1,3 procentního bodu. Pozitivní efekt na 
výsledek má i pomoc učitelů žákům během hodin matematiky. Pokud se intenzita pomoci 
na škále od jedné do čtyř zvýší o jeden stupeň, zlepší se výsledek žáka o 0,73 procentního 
bodu. Z údajů v tabulce 5.58 vyplývá, že motivace studentů je na jednotlivých školních 
typech srovnatelná. Pomoc učitelů je na lépe dopadajících školách o něco vyšší. Ilustrovat 
to můžeme např. tím, že 35 % žáků z VW O 4/5 tvrdí, že jim  učitelé pom ohou vždy. Na 
VMBO BB  toto tvrdí pouze 24 % žáků.

Pozitivní vliv na výsledek má i zvýšení počtu hodin matematiky. Každá hodina navíc má 

efekt rovný 1,4 procentního bodu. V  tabulce 5.62 je zachyceno, že počet hodin matematiky 
je  na jednotlivých školách v průměru srovnatelný.

Podobně jako v případě ostatních zemí je diskutabilní negativní vliv počtu hodin strá
vených nad domácími úkoly. Pravděpodobně to odráží skutečnost, že nadané děti věnují 
určitému domácímu úkolu méně času. Záci na lepších školách se věnují domácím úkolům 
více ( VWO  a HAVO - medián 2 hodiny týdně, VMBO - 1 hodina týdně). Na základě této 
pozitivní souvislosti se školním typem, můžeme konstatovat, že efekt proměnné m D l7 by 
měl být vyšší.

Z charakteristik školy má na výsledek vedle školních typů signifikantní vliv lokalita školy 

a její velikost. Ostatní proměnné - Soukromá škola, Nedostatek m učitelů, Student/počítač 
a Entuzizamus učitelů nehrají signifikantní roli.

Proměnná Lokalita má na výsledek negativní vliv. V  čím větší lokalitě se škola nachází, 

tím má menší efekt na výsledky. Zvýšíme-li její velikost o jeden stupeň na (pro Nizozomí)
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čtyřbodové škále, sníží se výsledek žáků za jinak stejných podmínek o 1,66 procentního 
bodu. Oproti tomu pozitivní efekt na výsledek má velikost školy, tj. počet žáků na škole. 
Jeho hodnota však není vysoká, na 100 žáků připadá vliv 0,2 procentního bodu. Z tabulek 
5.59 a 5.63 vyplývá, že lépe dopadající školy jsou častěji větší a nachází se ve větších 
městech. Oba koeficienty jsou tedy vzhledem к této pozitivní souvislosti s typem školy 
pravděpodobně nadhodnocené.
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Tabulky a grafy

Obrázek 5.11 Nizozemský vzdělávací systém v 2003/200416

BASISONDERWIJS

«vormino HAVO HAVO

'ECIALISTENOPLEIOING

TIJKONDERWIJS

■ Pre-primary education 
(non-school settings) -  ISCED 0 □ Lower secondary general - 

ISCED 2 (including pre-vocational) □ Post-secondary non-lertiary- ISCED 4 «
□ Pre-primary (school settings) - ISCED 0 □ Lower secondary vocational -  ISCED 2 ■ Tertiary education -  ISCED 5A

1 1 Pnmary - ISCED 1 □ Upper secondary general -  ISCED 3 □ Tertiary education - ISCED 5B

Single structure • ISCED 1 ♦ ISCED 2 □ 011ř1 Part-time or combined school 
and workplace courses В

Compulsory full-time education 

Compulsory part-time education

Tabulka 5.54 Výsledky žáků Nizozemí ve výzkumech TIMSS a PISA

V ýzk u m O blast P opu lace  V ý sled ek17
TIMSS 1995 matematika 3. ročník f

4. ročník f
7. ročník
8. ročník f 
konec SŠ j

přírodní vědy 3. ročník f
4. ročník f
7. ročník f
8. ročník I 
konec SŠ f

TIMSS 1999 matematika 8. ročník j
přírodní vědy 8. ročník t

TIMSS 2003 matematika 4. ročník
8. ročník j

přírodní vědy 4. ročník t 
8. ročník f

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí T
matematická gramotnost 15-letí t
přírodovědná gramotnost 15-letí T
problémové úlohy 15-letí t
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Obrázek 5.12 Histogram výsledků žáků Nizozemí v testu matematické gramotnosti PISA 
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“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.55 Nizozemí - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
( v%)

podíl
dívek
( v%)

podíl
cizinců
(v %)

podíl
soukr.
škol

VWO 4/5 458 18 55 0 84
VWO 2/3 174 7 48 3 83
HAVO 4/5 394 16 58 1 82
HAVO 2/3 213 8 54 3 74
VMBO TL 703 28 47 4 81
VMBO GL 64 3 44 3 95
VMBO KB 250 10 40 4 78
VMBO BB 261 10 33 4 71

Tabulka 5.56 Nizozemí - Nabídka práce matky & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

VWO 4/5 17 59 3 22
VWO 2/3 22 51 5 22
HAVO 4/5 22 54 3 21
HAVO 2/3 27 51 3 19
VMBO TL 31 44 4 21
VMBO GL 17 58 6 19
VMBO KB 28 42 6 25
VMBO BB 30 43 6 21

Tabulka 5.57 Nizozemí - Vzdělání matky a otce & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED
1 2 ЗА,4 5A,6 1 2 ЗА,4 5A,6

VWO 4/5 4 14 33 49 3 8 29 60
VWO 2/3 3 14 44 40 3 9 29 59
HAVO 4/5 7 18 44 30 5 14 33 47
HAVO 2/3 6 24 37 34 6 13 32 49
VMBO TL 8 18 50 24 6 17 43 34
VMBO GL 5 20 64 11 6 22 45 27
VMBO KB 10 17 55 18 9 17 41 32
VMBO BB 13 16 49 21 12 18 42 28
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Tabulka 5.58 Nizozemí - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro 
patnáctileté žáky (v %)

vůbec
Motivován ? 

ne ne ano velmi nikdy
Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

V W O  4/5 5 20 63 12 6 22 37 35
V W O  2/3 3 21 58 18 5 29 43 24
H AVO 4/5 9 30 54 8 6 24 43 27
H AVO  2/3 6 23 62 10 6 27 39 28
VM BO TL 6 19 61 14 9 26 38 27
VM BO GL 6 25 64 5 8 23 52 17
VM BO K B 6 21 64 8 10 28 38 24
VM BO BB 7 26 55 12 11 27 38 24

Tabulka 5.59 Nizozemí - Lokalita & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

vesnice malé
město město velké

město
V W O  4/5 0 6 52 42
V W O  2/3 0 3 55 43
H A V O  4/5 0 8 56 36
H AVO  2/3 0 8 58 34
VM BO  TL 2 19 42 37
VM BO  GL 0 16 69 16
VM BO K B 5 11 55 29
VM BO  BB 3 14 60 23

Tabulka 5.60 Nizozemí - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

žádný

Nedostatek učitelů 
velmi spíše 
malý velký velký

Nadšení učitelů 

malé velké

V W O  4/5 70 20 6 4 84 16
V W O  2/3 69 21 8 2 82 18
H AV O  4/5 70 14 10 5 82 18
H AV O  2/3 61 19 15 5 81 19
VM BO  TL 57 22 17 4 88 12
VM BO GL 41 17 42 0 95 5
VM BO K B 40 26 28 6 90 10
VM BO BB 37 27 32 5 95 5
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Tabulka 5.61 Nizozemí - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně & typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

VWO 4/5 0 1,0 2,0 2,02 3 7
VWO 2/3 0 1,0 1,5 1,92 3 8
HAVO 4/5 0 1,0 2,0 2,07 3 14
HAVO 2/3 0 1,0 2,0 2,20 3 12
VMBO TL 0 0,5 1,0 1,91 3 20
VMBO GL 0 0,5 1,0 1,58 2 10
VMBO KB 0 0,5 1,0 1,56 2 10
VMBO BB 0 0,0 1,0 1,41 2 12

Tabulka 5.62 Nizozemí - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně & typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

VWO 4/5 0 2,25 2,50 2,58 3,00 11,67
VWO 2/3 0 2,50 2,50 2,50 2,50 5,83
HAVO 4/5 0 1,67 2,50 2,21 2,50 5,00
HAVO 2/3 0 2,50 2,50 2,55 3,00 9,75
VMBO TL 0 2,50 3,00 2,80 3,33 12,50
VMBO GL 0 1,38 2,50 2,25 3,08 5,25
VMBO KB 0 2,25 2,50 2,52 3,33 13,50
VMBO BB 0 1,50 2,25 2,15 2,50 12,50

Tabulka 5.63 Nizozemí - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

VWO 4/5 330 773,0 1073 1176,0 1485 2617
VWO 2/3 406 821,0 1050 1173,0 1528 2617
HAVO 4/5 330 817,0 1123 1218,0 1557 2617
HAVO 2/3 406 775,0 1027 1188,0 1591 2617
VMBO TL 0 395,0 917 923,3 1367 2035
VMBO GL 204 519,2 725 878,0 1144 1984
VMBO KB 167 409,0 600 692,9 870 2035
VMBO BB 167 409,0 600 730,8 949 2035
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minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

VWO 4/5 5,50 12,28 13,67 16,19 18,91 38,47
VWO 2/3 5,08 12,28 15,33 17,63 20,73 38,47
HAVO 4/5 6,35 10,21 13,18 15,51 18,91 38,47
HAVO 2/3 5,08 11,55 13,42 16,05 20,52 38,47
VMBO TL 0,00 7,22 10,71 11,95 15,82 27,97
VMBO GL 3,48 6,93 9,65 12,22 22,66 24,80
VMBO KB 2,82 5,30 7,91 8,90 9,97 27,97
VMBO BB 2,82 5,46 8,18 9,80 12,22 27,97

Tabulka 5.65 Nizozemí - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky
, relativní 

absolutní gej.nosj. výsledek 
četnost ( v % )

jiné evropské národy 12 18 50,65
jiné neevropské národy 53 82 38,52

Tabulka 5.66 Nizozemí - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramot
nosti pro patnáctileté žáky

M M s

(Konstanta) 37,05 29,4!
(4.7) (2.48)

chlapec 2,89! 2,84!

Zaměstnání matky
(0.575) (0.573)

částečný úvazek 1,55. 1,74.
(0.G81) (0.677)

nezaměstnaná 3,14* -2,94.
(1.49) (1.49)

v domácnosti, důchod 1,92. 2,31:
(0.823) (0.809)
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M M s

Vzdělám matky
ISCED 2 0,294

(1.31)
—

ISCED ЗА a 4 - 2,00
(1.22)

—

ISCED 5A a 6 -2 ,15.
(1.29)

—

Vzdělání otce
ISCED 2 0,781

(1.41)
—

ISCED 3B а 3C 1,63
(1.30)

—

ISCED 5A a 6 1,62
(1.32)

—

cizí jazyk -7,981 —7,84!
(1.80) (1.76)

m kariéra 1,28: 1,28:

m DLI
(0.388) (0.389)

- l ,2 3 i -1,225
(0.156) (0.157)

m vyučovací hodiny 1,395 1,405
(0.267) (0.267)

m pom oc učitelů 0,693. 0,73.
(0.309) (0.309)

Lokalita -1 ,4 8 . - 1,66:
(0.576) (0.579)

Počet studentů 0,00185. 0,00202,
(0.000827) (0.000775)

Soukromá škola 0,0121
(1.01)

---

Nedostatek m učitelů -0 ,4 9 3
(0.439)

---

Student/počítač 0,00143
(0.0618)

---

Entuziazmus učitelů -2 ,16.
(1.17)

---

Typ školy
VW O 4/5 45,41 45,3:

(1.37) (1.31)

VW O 2/3 37,6: 37,55
(1.58) (1.53)

HAVO 4/5 36,8: 36,85
(1.37) (1.33)

HAVO 2/3 29,5: 29,65
(1.51) (1.47)

VMBO TL 21,11 21,15
(1.15) (1.15)

VMBO GL 19,1! 19,15
(2) (2)
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M M s

VMBO KB 10,2! 10,15
(1.23) (1.23)

o  a 3,15 3,24
13,4 13,5

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 %, * .. .5  %, . 1 % a ***... <1 %

5.8 Polsko

Vzdělávací systém

Preprimární vzdělávání je  poskytováno v zařízení predszkole a je  určeno dětem ve věku 
3-6 let. Od roku 2004/2005 je pro všechny děti povinný poslední ročník preprimárního 
vzdělávání, který lze navštěvovat buď v primární škole či v predszkole. Povinná školní 
docházka byla tedy prodloužena o jeden rok na preprimární stupeň a týká se tak všech 
dětí ve věku 6-16 let.

Primární školu Szkola podstawowa navštěvují všechny děti ve věku 7-13 let. Je rozdělena 
na dva stupně. První je  určen pro děti do 10 let a výuka všech předmětů je vedena jedním 
třídním učitelem. Na druhém stupni vyučují učitelé specializovaní na jednotlivé předměty.

Nižší sekundární škola existuje v Polsku pouze jedna. Je nazývána Gymnazjum  a je 
určena pro všechny děti ve věku 13-16 let.

Pro povinné vzdělávání je na státní úrovni vytvořen standard tzv. jádrové kurikulum, 
které musí být vyučováno na všech školách. Učitelé si mohou volit učebnice schválené 
ministerstvem školství. V  jejich odpovědnosti je  volba vyučovacích metod a hodnocení. 
Školy si také mohou na základě jádrového kurikula sestavit vlastní kurikulum a nechat si 
ho schválit ministerstvem.

Mimo hodnocení žáků učiteli zde existuje externí systém hodnocení povinný pro všechny 
13-leté a 16-leté žáky, tedy žáky na konci primárního a nižšího sekundárního stupně. Byl 
zaveden v roce 2002. První externí hodnocení nemá selekční funkci. Poskytuje žákům, 
rodičům a oběma školám (Szkola podstawowa a Gymnazjum) informaci o tom, jak žák 
ovládá znalosti a dovednosti předepsané jádrovým kurikulem. Druhé externí hodnocení
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na konci nižšího sekundárního stupně společně s závěrečným hodnocením žáka sestavené 
příslušnou školou určuje přijetí na školu vyššího sekundárního stupně.

Na tom to stupni jsou dvě velmi podobné, všeobecně zaměřené školy - Liceum ogól- 
noksztalcace a Liceum profilovuane. Navštěvují je děti ve věku 16-19 let. Odborně zaměřená 
školní zařízení na vyšším sekundárním stupni jsou následující - technická škola Technikum 
pro žáky ve věku 16-20 let, základní učňovská škola Zasadnicza szkola zawodowa pro žáky 
ve věku 16-18/19 let, doplňková všeobecně vzdělávací sekundární škola Uzupelniajace li

ceum ogólnoksztalcace pro žáky ve věku 18/19-20/21 let a doplňková technická sekundární 
škola Technikum uzupelniajace pro žáky ve věku 18/19-21/22 let.

Na konci všech těchto škol s výjimkou Zasadnicza szkola zawodowa skládají žáci matu
ritu. V  roce 2004/2005 byl zaveden nový systém externího standardizovaného hodnocení. 
Nová maturitní zkouška umožňuje vstup žáků do vyššího vzdělávacího stupně. Skládá se 
ze dvou částí - externí písemná zkouška a interní ústní zkouška připravovaná a hodnocená 
učiteli na příslušné škole. Vzhledem к tomu, že žáci ze zařízení Zasadnicza szkola zawo

dowa nevykonávají na konci svého studia maturitu umožňující vstup na terciální stupeň, 
byly v roce 2004 zavedeny dvě výše zmíněné doplňkové školy, Uzupelniajace liceum ogól

noksztalcace a Technikum uzupelniajace. Úspěšné absolvování těchto škol zajišťuje žákům 
též vstup do terciálního sektoru.

Terciální vzdělávání je poskytováno v různých druzích institucí. Nejčastěji se jedná o 
univerzity a vyšší odborná studia Wyžsze studia zawodowe. Univerzity trvají 4,5 až 6 let a 
studenti podle typu absolvovaného studia získávají titul magister (popř. magister sztuki, 
magister inžynier atd.) nebo lekarz (popř. lekarz denstysta či lekarz weterinrii). Wyžsze 
studia zawodowe trvá 3-4 roky a je ukončena titulem licencjat či inžynier. Po jejím  ukončení 
vstupují studenti buď na trh práce, kde se uplatňují jako vysoce kvalifikovaní odborníci, 
či pokračují ve druhém cyklu studia, po jehož absolvování mohou získat titul ekvivalentní 
titulu magister.

V současné době se na základě doporučení Bologňského procesu začíná studium dělit 
do dvou cyklů ukončených postupně tituly bakalář a magistr. Dále se zlepšuje i systém pro 
zajišťování kvality institucí a vydávání akreditací.

Charakteristickým rysem polského školství jsou probíhající reformy na všech stupních 

vzdělávání. Jedná se o výše zmíněné zavádění externího testování na konci primárního 
(2002), nižšího sekundárního (též 2002) a vyššího sekundárního stupně (2005). Dále za
ložení dvou doplňkových škol pro žáky na vyšším sekundárním stupni, kteří nemohli skládat 

maturitu umožňující vstup do terciálního stupně (2004). Podle doporučení Boloňského pro

cesu dochází i ke změnám v terciálním sektoru. Změnila se též příprava učitelů - zvětšil se 
počet hodin odborného vzdělávání a na určité úrovni jsou požadovány znalosti počítačů a
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cizího jazyka (2004).
Schéma výše popsaného polského vzdělávacího systému je na obrázku 5.13.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Polsko se zúčastnilo všech fází výzkumu PISA, ale oproti tomu nikdy neparticipovalo ve 
výzkumech TIMSS. Výsledky polských žáků lze tedy z mezinárodního pohledu porovnávat 
pouze na základě výzkumu PISA. V  tabulce 5.67 jsou tyto výsledky shrnuty.

V mezinárodním porovnání nedopadá Polsko příliš dobře. V  matematické gramotnosti 
je v obou výzkumech PISA 2000 i PISA 2003 signifikantně horší než mezinárodní průměr. 
Ve čtenářské a přírodovědné gramotnosti je  jeho výsledek v PISA 2000 také signifikantně 

horší než mezinárodní průměr. O 3 roky později si však v těchto oblastech polepšilo, jeho 
výsledek se pohyboval kolem mezinárodního průměru. Jedním z důvodů pro zlepšení mohou 
být probíhající reformy ve školství.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je  uveden v části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

Celkově analyzujeme údaje za 3936 polských žáků. Jejich průměrný výsledek v  testu je 
roven 45,22 %. V  průměru tedy odpověděli správně na necelou polovinu položek v testu. 
Mediánový výsledek je přibližně roven průměrnému, jeho hodnota je  44,44 %. Nejlepší 
výsledek ve čtvrtině nejslabších žáků činí pouze 27,78 %. Žák, jehož výsledek odpovídá 
prvnímu kvartilu rozložení, tedy neodpověděl správně ani třetinu otázek. Co se týče nejle
pších žáků, čtvrtina z nich odpověděla správně na alespoň 62,16 % otázek. Pouze 3,6 % 
žáků uspělo ve více než 85 % možných odpovědí. Rozložení výsledků je graficky znázor
něno na obrázku 5.14, popisné statistiky výsledku v testu jsou pro všechny země shrnuty 
v tabulce 6.11.

Mnoho lidí se v Polsku potýká s problémem nezaměstnanosti, v našem reprezentativním 
vzorku matek patnáctiletých žáků je jich nezaměstnaných 16 %. Dalších 25 % matek jsou
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ženami v domácnosti či pobírají důchod. Zbylých 51 % pracuje na plný a 8 % na částečný 
úvazek. Terciální, úrovně vzdělání dosáhlo oproti ostatním diskutovaným zemím relativně 
malé procento rodičů, konkrétně je  to 17 % matek a 15 % otců. Nejčastěji mají rodiče 
vzdělání odpovídající ISCED ЗА, tedy vyššímu sekundárnímu vzdělání, po jehož úspěšném 
ukončení lze podat přihlášku na libovolnou školu na terciálním stupni. V  našem vzorku 
jsou i rodiče bez formálního vzdělání, jedná se celkově o 40 matek a 140 otců.

Polsko je v současné době národnostně homogenní země18. V  našem vzorku máme pouze 
6 dětí, které hovoří doma převážně jiným jazykem než polský. Proměnnou cizí jazyk tedy 
dále kvůli malému počtu  pozorování analyzovat nebudeme. Vypustíme ji tedy z diskuze o 
vlivu jednotlivých proměnných na výsledek v testu.

Celkově 87 % polských žáků konstatuje, že učit matematiku se z důvodu snadnějšího 
nalezení jejich budoucího zaměstnání vyplatí. 61 % z nich dále shledává pom oc učitele v 
hodinách matematiky za dostatečnou, oproti tomu 8 % žáků si stěžuje, že učitel žákům 
nikdy nepomůže.

Více než polovina žáků má ve škole týdně pět čtyřicetipěti minutových hodin mate
matiky. Další v průměru čtyři hodiny týdně stráví nad domácími úkoly. Dohromady tedy 
polští žáci stráví vyučováním a domácími úkoly z matematiky přibližně osm hodin týdně, 
což odpovídá jednomu pracovnímu dni dospělého Poláka.

Mnoho patnáctiletých dětí (39 %) navštěvuje školy na vesnicích. Pouze 5 % dochází do 
škol ve velkoměstě, tedy městě s více než jedním miliónem obyvatel. V  případě Polska se 
jedná pouze o žáky z hlavního města Varšava19.

Průměrný počet žáků na školách pro patnáctileté je 430. Šestiletá primární škola Szkola 
podstawowa a tříletá nižší sekundární škola Gymnazjum jsou totiž běžně v jedné budově a 
v každém ročníku jsou přibližně dvě třídy žáků.

Většina patnáctiletých žáků (99 %) navštěvuje školy státní20.

Celkově 15 % žáků navštěvuje školy, na nichž si ředitel stěžuje na nedostatek aprobova
ných učitelů matematiky. Téměř všichni učitelé (97 %) dle nich pracují na škole s nadšením. 
Co se týče vybavenosti škol počítači, v průměru připadá na jeden počítač 28 žáků.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 6.1 až 6.10.

18PoIsko má dle údajů CIA z roku 2007 přibližně 38,5 miliónu obyvatel. 97 % z nich jsou příslušníci 
polské národnosti. Mezi největší minoritní skupiny patří Němci, Ukrajinci, Litevci a Židi. Před druhou 
světovou válkou byla společnost více heterogenní, žilo zde tři milióny Židů. Po válce jich zůstalo pouze 300 
tisíc. Po válce se také zmenšila skupina příslušníků německé národnosti.

19V hlavním městě žije 1, 7 miliónu obyvatel Polska. Další největší města mají méně než jeden milión 
obyvatel - Lodž a Krakov mají přibližně po 750 tisíci obyvatel, následují je města Vroclav s 640 a Poznaň 
s 570 tisíci obyvatel.

20Podle údajů Eurydice z roku 2007 je v Polsku celkově 98 % státních škol.
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A plik ace  h ierarch ick ých  m od e lů

Na úvod analýzy vlivu jednotlivých proměnných na výsledek v testu poznamenejme, že 
kvůli problému identifikovatelnosti jsme vypustili dummy proměnné zaměstnám matky - 

plný úvazek, vzdělání matky - ISCED 0 a vzdělání otce - ISCED 0. Zádní žáci nemají v 
našem vzorku rodiče se vzděláním odpovídající úrovni ISCED 1. Jak jsme již konstatovali 
v předchozí části o popisných statistikách vzorku, kvůli nedostatku pozorování vypoušítme 
proměnnou cizí jazyk. Vzhledem к tomu, že všichni patnáctiletí žáci navštěvují v Polsku 
jeden typ školního zařízení, Gymnazjum , proměnná typ školy též není v následující analýze 
uvažována.

V prvním kroku využijeme random effects model (4.23). Odhadnuté koeficienty tohoto 
modelu lze pro Polsko najít v prvním sloupci tabulky 5.68. Pokud z tohoto modelu vy
pustíme proměnné, u nichž není koeficient signifikantně odlišný od nuly získáme submodel 
M s. Pro porovnání odlišnosti těchto dvou modelů použijeme likelihood ratio test. Jeho 
p-hodnota je  rovna 0,33. M odely M  a M s tedy nejsou signifikantně odlišné. Submodel 
M s tedy považujeme za přehlednější variantu modelu M , při jehož využití nedochází к vý
znamné ztrátě informace. Odhadnuté parametry tohoto modelu lze najít v druhém sloupci 
tabulky 5.68.

V dalším kroku jsme testovali, zda-li se vliv proměnných významně liší na jednotlivých 
školách, tedy zda-li by nebylo vhodnější uvažovat místo random effects modelu (4.26) 
variance components model (4.27). Jedinou proměnnou, která tuto vlastnost splňuje je 
zaměstnání matky - paní v domácnosti, důchodce. Nejvhodnějším modelem vystihujícím 
vliv jednotlivých proměnných na výsledek je proto považován model M sr , který oproti 
M s zachycuje právě proměnlivost vlivu této proměnné. Jeho odhadnuté parametry jsou 
uvedeny ve třetím sloupci tabulky 5.68.

Celkově lze říci, že signifikantní vliv mají všechny proměnné vztahující se к osobním 
a rodinných charakteristikám žáků. Chlapci dosahují lepšího výsledku než dívky, rozdíl je 
signifikant! a je  roven 1,69 procentního bodu.

Významnou roli hraje zaměstnání matky. Nejlépe se daří dětem matek pracujících na 
plný úvazek. 2,69 procentního bodu na ně ztrácí žáci matek pracujících v domácnosti 
či pobírajících důchod. Dalšími v pořadí jsou děti matek pracujících na částečný úvazek. 
Nejhůře se vede dětem, jejichž matky jsou nezaměstnané, za jinak srovnatelných podmínek 
dosahují o 5,6 procentního bodu horšího výsledku než referenční skupina nejúspěšnějších 
žáků. Důvodem pro nejlepší výsledek žáků matek pracujících na plný úvazek může být, jak 
je mimo jiné diskutováno ve studii Bianchi (2000), lepší finanční zabezpečení rodiny.

Mimo nabídky práce matky sehrává významnou roli vzdělání obou rodičů. Výsledky v
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testu dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů jsou významně lepší. Žáci, jejichž matka i otec 
dosáhli vzdělání na úrovni ISCED 5A, mají za jinak stejných podmínek o 17,4 procentního 
bodu  lepší výsledek než žáci, jejichž matka dosáhla vzdělání do úrovně ISCED 3B a otec 
do úrovně ISCED ЗА.

Významný vliv na výsledek má motivace žáků studovat matematiku, aby mohli v bu

doucnu najít bez obtíží zaměstnání. Pokud tato motivace meřená na čtyřbodové škále 
vzroste o jeden stupeň, zlepší se výsledek žáka o 4,96 procentního bodu.

Odhadnutý efekt počtu  hodin strávených nad domácími úkoly je  záporný, což lze vy
světlit tím, že nadanější žáci tráví nad domácími úkoly méně času. Podobně jako v ostatních 
zemích se zde sektáváme s problémem endogenity. Tento problém by šel např. odstranit 
pozorováním žáka ve více časových obdobích, což by následně umožnilo použít např. fixed 
effects model pro panelová data.

Oproti osobním a rodinným charakteristikám žáka, které měly všechny významný vliv 
na výsledek, má z charakteristik školy podstatný vliv pouze její lokalita. Ve větších městech 
dosahují žáci signifikantně lepšího výsledku. Ostatní charakteristiky, jako je velikost školy, 
dostatek aprobovaných učitelů matematiky, vybavenost škol počítači či entuziazmus učitelů 
nehrají podstatnou roli.
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Ш

Obrázek 5.13 Polský vzdělávací systém v 2004/2005“
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“Zdroj: Eurydiee, 2007

Tabulka 5.67 Výsledky žáků Polska ve výzkumech PISA “

V ý z k u m O b la st P o p u la ce V ý s le d e k6
PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí I

matematická gramotnost 15-letí 1
přírodovědná gramotnost 15-letí 1

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí
matematická gramotnost 15-letí .

přírodovědná gramotnost 15-letí =
problémové úlohy 15-letí I

“Výzkumu TIMSS se Polsko nikdy nezúčastnilo.
6Znak = označuje, že výsledek Polska není statisticky významně odlišný od mezinárodního průměru, J. 

označuje, že výsledek Polska je statisticky významně horší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.14 Histogram výsledků žáků Polska v testu matematické gramotnosti PISA 
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v ý s l e d e k

“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).

139



Tabulka 5.68 Polsko - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramotnosti pro 
patnáctileté žáky

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

M M s M sr

(Konstanta) 18,8* 25,5! 25,7l
(5.62) (2.10) (2.08)

chlapec 1,61. 1,73. 1,69*
(0.671) (0.67) (0.669)

Zam ěstnání matky
částečný úvazek -4,43! -4,48! -4,47:

(1.28) (1.28) (1.27)

nezam ěstnaná -5 ,3 ! -5,43! -5,65
( i ) (0.998) (0.99)

v domácnosti, důchod -2,71! —2,695 -2,695
(0.852) (0.852) (0.92)

Су domácností, důchod --- --- 4,02
Vzdělání matky

ISCED 2 2,97
(З.Б1)

--- —

ISCED 3B a 3C 2,77
(3.19)

--- —

ISCED ЗА a 4 7,23. 4,75! 4,68!
(3.14) (0.788) (0.787)

ISCED 5B 7,53. 5,03! 4,95!
(3.48) (1.74) (1.73)

ISCED 5A a 6 13,3! 10,7! 10,7!
(3.3) (1.37) (1.36)

Vzdělám otce
ISCED 2 -2 ,14

(2.49)
--- —

ISCED 3B а 3C 1,39
(1.92)

--- —

ISCED ЗА a 4 1,29
(1.89)

--- —

ISCED 5B 4,08. 3,04. 2,97.
(2.26) (1.41) (1.41)

ISCED 5A a 6 7,57! 6,62! 6,7!
(2.28) (1.43) (1.43)

m kariéra 5,14! 4,97! 4,96!
(0.63) (0.523) (0.523)

m D Ú -0,52! -0,524! -0 ,53 li
(0.0934) (0.0933) (0.093)

m vyučovací hodiny 1,11.
(0.587)

--- ---

m pom oc učitelů -0,637
(0.387)

--- ---

Lokalita 1,69! 1,8! 1,79!
(0.418) (0.386) (0.375)

P očet studentů 0,000365
(0.00265)

--- ---

Soukromá škola 4,19
(4.67)
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M M s M sr

Nedostatek m učitelů -0,555
(0.572)

— —

Student/po čítač -0,0132
(0.0413)

— —

Entuziazmus učitelů 0,563
(0.997)

— —

C  a 4,26 4,39 3,75
a* 20,6 20,6 20,5

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 %, . 5 %, **... 1 % a ***... <1 %

5.9 Rakousko

Vzdělávací systém

Odpovědnost za školství je  rozdělena mezi federaci (Bund) a jednotlivé země (Länder). 
Federace má naprostou odpovědnost za školství jako celek zahrnujícím soukromé školství 
a organizaci vzdělávacího systému a školního roku. Jednotlivé země musí zajistit veřejný 
sektor povinného vzdělávání. Podporují např. lokální komunity v zakládání a spravování 
školních institucí.

Nyní budeme charakterizovat jednotlivé vzdělávací stupně podle tabulky ISCED s důra
zem na vyšší sekundární stupeň, který navštěvuje většina patnáctiletých žáků.

Do tří let mohou děti navštěvovat zařízení Krippe, pokud je dostupné. Následně mohou 
přejít do Kindergarten, které fungují pro děti ve věku tří až šesti let. Odpovědnost za tato 
zařízení je v rukou jednotlivých zemí. V  roce 2005/2006 navštěvovalo Kindergarten 66 % 
všech tříletých dětí, 90 % čtyřletých a 92 % pětiletých dětí.

Povinnou školní docházku začínají děti plnit v šesti letech v Volksschule, kterou navště
vují do deseti let. První rozřazování dětí do odlišných typů školních zařízení začíná v de
seti letech. Mohou začít navštěvovat buď Hauptschule nebo nižší stupeň Allgemeinbildende 
höhere Schule (A H S ). Mezi těmito typy škol existoval dříve velký rozdíl. Zatímco Haupt- 

schule představovala masový proud (70 % dětí odcházelo z Volkschule do Hauptschule) a 

připravovala děti především do praxe, Allgemeinbildende höhere Schule byla elitní školou 
připravující především pro další akademické vzdělávání. Obě školy byly také dělící čarou
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mezi venkovem a městem. V  80. letech byla provedena reforma Hauptschle s cílem smazat 
rozdíl mezi venkovem a městem a také omezit propadání. V  současné době jsou žáci v před
mětech matematika, německý jazyk a cizí jazyk rozděleni do třech skupin dle jejich výkonu. 
Každý trimestr může žák přestoupit z jedné skupiny do jiné, musí jen udělat požadovanou 
zkoušku. Pokud tedy žák nezvládá látku a za dřívější situace by tudíž propadl, může nyní 
přestoupit pouze do horší skupiny. Pokud naopak látku zvládá velmi dobře, může přejít do 
lepší skupiny. Nejlepší skupina se přitom svou úrovní vyrovnává Allgemeinbildende höhere 

Schule.

Ve čtrnácti letech přechází děti na jedno ze školských zařízení na vyšším sekundárním 
stupni. Povinná školní docházka trvá devět let, a proto musí žáci setrvat na tomto stupni 
alespoň jeden rok.

Pokud nemají diplom o úspěšném ukončení nižší sekundární školy, odcházejí většinou na 
jednoroční Polytechnische Schule (PS).  Z té buď odcházejí přímo do praxe nebo pokračují 
na Berufsschule, prakticky zaměřené škole střídající teorii s praxí (duální systém).

Obecně zaměřená škola pro nejvíce talentované žáky je čtyři roky trvající vyšší stu
peň Allgemeinbildende höhere Schule, který je ukončen maturitou (Reifeprüfung) umožňu
jící vstup do terciálního vzdělávání. Mezi odborně zaměřené školy patří Berufsbildende 
höhere Schule (BHS),  která je  ukončena získáním diplomu opravňujícímu ke vstupu do 
libovolné školy na vyšším vzdělávacím stupni, a Berufsbildende mittlere Schule (BMS ), jež 
je ukončena certifikátem umožňující vstup pouze do některých škol na terciálním stupni.

Terciální vzdělávání poskytuje mnoho typů vzdělávacích institucí. Mezi nejdůležitější z 
nich patří čtyřleté až šestileté univerzity, po jejichž úspěšném absolvování obdrží studenti 
titul bakalář, magistr či doktor. Tento tříúrovňový systém byl zaveden v roce 1999 Záko
nem o  univerzitním vzdělávání. Vedle univerzit jsou to tříleté až pětileté Fachhochschulen 
ukončené bud diplomem nebo od roku 2002 také bakalářem či magistrem. Zařízení pro 
vzdělávání učitelů, Berufspdägogische Akademien, je tříleté. Od roku 2007 se má vzdělá
vání učitelů z velké části přemístnit na Fachhochschulen nebo univerzity.

Obecné rysy rakouského vzdělávacího systému lze shrnout následovně: a) První rozdělo
vání žáků do různých typů škol (Hauptschule a Allgemeinbildende höhere Schule) probíhá 
již v deseti letech. Tento fakt je obvykle shledáván jako znepokojující, protože volba typu 
školy v takto brzkém věku závisí nejen na schopnostech žáka, ale také na jeho rodičích. 

Smazat ostrou hranici mezi oběma typy škol pomohla reforma z osmdesátých let zavádě
jící rozdělení žáků na Hauptschulen do skupin podle jejich schopností ve třech jádrových 
předmětech (matematika, německý jazyk a cizí jazyk), přičemž nejlepší skupina se vyrovná 
Allgemeinbildende höhere Schule-, b) Zavedení výkonostních skupin pomohlo redukovat pro
blém propadání žáků na nižší sekundárni úrovni. Na vyšší sekundárni úrovni však dosud
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existuje škola pro propadlé žáky Polytechnische Schule-, с) V  Rakousku neprobíhá žádné 
externí (státem řízené) testování žáků na konci vyšší sekundární školy. Maturita či jiný typ 
ukončení tohoto stupně probíhá na jednotlivých školách; d) Po absolvování Berufsschule 
a Berufsbildende mittlere Schule si mohou žáci vybrat pouze z limitované nabídky škol na 
terciálním stupni; e) Na terciálním stupni se v roce 1999 začal zavádět tříúrovňový systém 
bakalář-magistr-doktor, který se v současné době rozšiřuje i na mimouniveriztní studia, 
např. na Fachhochschule.

Výše popsaný vzdělávací systém Rakouska je schématicky zachycen na obrázku 5.15.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Rakousko se zúčastnilo první fáze výzkumu TIMSS v roce 1995 a všech fází výzkumu PISA 
v letech 2000 i 2003. Výsledky Rakouska v těchto výzkumech jsou uvedeny v tabulce 5.69.

Celkově nelze konstatovat, že by rakouští žáci dopadali systematicky lépe ve výzkumu 
PISA či TIMSS nebo v nějaké z testovaných oblastí. Spíše lze pozorovat zhoršování vý
sledků v průběhu času. Zatímco v TIMSS 1995 a PISA 2000 byl jejich výsledek ve všech 
oblastech signifikantně lepší než než mezinárodní průměr, v PISA 2003 si ve všech oblas
tech pohoršili. Ve čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a řešení problémových 

úloh je  jejich výkon srovantelný s mezinárodním průměrem. V  přírodovědné gramotnosti 
jsou dokonce signifikantně horší.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je  uveden v  části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

D esk rip tivn í s ta tis tik y

Celkově pracujeme s údaji o 3018 rakouských žácích. Průměrný výsledek v testu mate
matické gramotnosti je  50 %, medián je  též přibližně 50 %. Nejlepší výsledek v nejslabší 
čtvrtině žáků se pohybuje kolem 33 %, nejhorší výsledek ve skupině nejlepších 25 % žáků 
je 66 %. Rozdělení výsledků je normálně rozložené, symetrické kolem 50 %. Průměrný 
žák tedy odpověděl přibližně na polovinu otázek v testu správně. Výkony nejlepších a
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nejhorších žáků jsou stejně vzdálené od mediánu, a tudíž průměrný výsledek je roven me
diánu. Rozložení výsledků je zachyceno na obrázku 5.16, popisné statistiky jsou společně 
se statistikami za ostatní země uvedeny v tabulce 6.11.

Nyní si uvedeme popisné statistiky osobních, rodinných a školních proměnných.
Více než třetina (37 %) matek patnáctiletých žáků pracuje na plný úvazek. Přibližně 

stejný počet matek (34 %) pracuje na částečný úvazek. 27 % matek jsou buď ženami v 
domácnosti či pobírají důchod. Nezaměstnanost je nízká, celkově pouze 2 % matek hledá 
práci.

Co se týče nejvyššího ukončeného vzdělání matek, polovina z nich ukončila vyšší sekun
dární stupeň bez přímého vstupu na terciální, výzkumně orientovaný stupeň, tj. dosáhla 
úrovně ISCED 3B či ISCED 3C. Podle současného vzdělávacího systému odpovídá tato 
úroveň ukončení buď Berufsbildende mittlere Schule či Berufsschule. Vzdělání na úrovni 
ISCED 5B (současná Fachhochschule) dosáhlo 18 % matek a terciální stupeň ISCED 5A 
(univerzity) ukončilo pouze 6 %. Rozložení vzdělání otců je více pravostranné sešikmené, 
terciální stupeň ukončilo více otců než matek. Konkrétně 26 % otců dosáhlo vzdělání na 
úrovni ISCED 5B a 11 % na úrovni ISCED 5A.

V našem vzorku máme 7 % dětí, které doma používají převážně jiný dorozumívací jazyk 
než byl jazyk testu. Většina těchto dětí pochází z rodin přistěhovalců21.

Ze školních faktorů začneme udáním popisných statistik pro proměnné vztahující se 
přímo к vyučování matematiky. Domácím úkolům z matematiky se žáci věnují v  průměru 
104 minut. Vyčováním matematiky ve škole stráví v průměru 165 minut.

Přibližně polovina žáků si nemyslí, že učit matematiku se vyplatí, protože její znalost 
jim v budoucnu pomůže snadněji nalézt zaměstnání. Dále 40 % žáků udává, že jejich učitel 
matematiky neposkytuje během hodiny v případě potřeby dostatečnou pomoc. Konkrétně 
15 % žáků říká, že učitel neposkytuje pom oc vůbec. 26 % udává, že je to pouze v některých 
hodinách. Lze tedy říci, že rakouští žáci nejsou příliš motivovaní učit se matematiku kvůli 
využití v budoucím zaměstnání a že shledávají své učitele při hodinách matematiky jako 
velmi pasivní.

Co se týče charakteristik školy, 11 % patnáctiletých žáků navštěvuje školy na vesnicích, 
62 % v malých a středně velkých městech, 11 % ve velkých městech od sto tiších do miliónu 
obyvatel a 15 % v městech nad milión obyvatel.22

Žák z našeho vzorku chodí do školy s průměrným počtem  667 studentů.

21Podle oficiálních statistik CIA mluví většina obyvatel německy 88,6 %, následuje je 2,3 % turecky, 
2,2 % srbsky, 1,6% choravatsky a 0,5 % maďarsky mluvících obyvatel

22 Dle oficiálních údajů CIA z roku 2007 má Rakousko 8,2 miliónu obyvatel. Nelidnatějším městem je 
hlavní město Wien s přibližně 1,6 miliónu obyvatel. Rakousko nemá žádné další město s více než miliónem 
lidí, druhým nejlidnatějším městem je Graz s 250 tisíci obyvateli.
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Co se týče vybavenosti škol počítači, v průměru připadá 13 studentů na jeden počítač. 
Polovina patnáctiletých žáků navštěvuje školy, kde připadá méně než 8 studentů na jeden 
počítač.

Většina ředitelů škol udává, že na jejich škole není nedostatek učitelů matematiky a že 
všichni učitelé ve školním sboru pracují na dané škole s nadšením.

10 % patnáctiletých žáků v našem vzorku navštěvuje soukromé školy23.
Nakonec si uvedeme rozložení počtu žáků v našem vzorku dle jednotlivých typů škol. 

V  roce 2003 navštěvovalo přibližně 37 % patnáctiletých žáků Berufsbildende höhere Schule 
(BHS),  21 % Allgemeinbildende höhere Schule (AHS),  16 % Berufsbildende mittlere Schule 
(BMS),  16 % Berufsschule, 3 % Polytechnische Schule (PS)  a po 2 % Hauptschule а 
zařízení se zaměřením na předškolní a sociální pedagogiku Anstaltung für Kindergarten- 
und Sozialpädagogik (AKS) .

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.70 a v 6.1 až 6.10.

A p lik a ce  h ierarch ick ých  m o d e lů

Pro analýzu vlivu osobních, rodinných a školních faktorů jsme nejprve využili random 
effects model (4.23). Kvůli identifikovatelnosti jsme vypustili proměnné zaměstnám matky 
- plný úvazek, vzdělání matky - ISCED 1, vzdělání otce - ISCED 1 a školní typ Hauptschule.

Výsledky tohoto modelu pro rakouské žáky lze najít v prvním sloupci tabulky 5.81. Po
znamenejme, že struktura náhodných složek v random effects modelu zachycuje informaci 
o možných nepozorovaných rozdílech mezi školami. Pokud bychom tuto informaci nevyužili 
a analyzovali data pom ocí běžného lineárního regresního modelu, získali bychom konzis
tentní ale nikoli eficientní odhad. Porovnáme-li oba modely v případě Rakouska likelihood 
ratio testem, hodnota chí-kvadrát rozdělené testové statistiky s jedním stupněm volnosti 

je rovna 101, přičemž kvantil x (0 ,95; 1) =  3 ,8. Z toho vyplývá, že modely jsou na hladině 
5 % odlišné.

Podíváme-li se na signifikanci jednotlivých koeficientů modelu M , zjistíme, že z osob
ních a rodinných faktorů mají významný vliv na výsledek v testu pouze proměnné pohlaví 
a cizí jazyk. Ze školních faktorů jsou to všechny proměnné vztahující se přímo к vyučování 

matematiky až na m pom oc učitelů, ze základních charakteristik školy jsou signifikantní 
koeficienty pouze u proměnných Počet studentů a všech typů škol až na Berufsschule. Pou
žitím likelihood ratio testu lze zjistit, zda jednotlivé submodely vzniklé vypuštěním jednot

livých proměnných či jejich skupiny vede к významně odlišnému modelu, tedy к významné 
ztrátě informace. Submodel vzniklý vypuštěním všech dummy proměnných za zaměstnání

23Dle údajů Eurydice navštěvuje 88 % všech rakouských žáků státní a 12 % soukromé školy.
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matky není signifikantně odlišný od původního random effects modelu, p-hodnota je rovna 
0,95. Stejný závěr platí i pro submodel bez dummy proměnných pro vzdělání matky, p- 
hodnota je rovna 0,56, a submodel bez dummy proměnných za vzdělání otce, p-hodnota 

je rovna 0,11. Vypustíme-li všechny proměnné, u nichž v modelu M  nejsou významné 

koeficienty až na Berufsschule, získáme p-hodnotu rovnou 0,23. Tento submodel M s tedy 
není signifikantně odlišný od původního modelu M  se všemi proměnnými a lze ho tudíž 
považovat za přehlednou náhradu velkého modelu M  při nesignifikantní ztrátě informace. 
Jeho odhadnuté koeficienty lze najít v druhém sloupci tabulky 5.81.

U uvedeného submodelu jsme testovali, zda vliv jednotlivých proměnných není závislý 

na tom, z jaké školy žák pochází. Chtěli jsme se tedy podívat, zda data lépe nevystihuje 
speciální typ hierarchických modelů variance components model. Využitím likelihood ratio 
testu docházíme к závěru, že vliv jednotlivých proměnných na škole závislý není. Nyní si 
budeme interpretovat koeficienty v modelu M s.

Chlapci dopadají signifikantně lépe než dívky a to v průměru o 5,06 procentních bodů.
Děti, které doma častěji používají jiný než německý jazyk jsou o 8,21 procentních 

bodů horší než jejich německy hovořící spoulužáci. V  našem vzorku je celkově 223 těchto 
dětí. Zastoupení podle národnostní a příslušné průměrné výsledky lze najít v tabulce 5.80. 
Poznamenejme, že výsledky pro jednotlivé národnostní skupiny jsou pouze orientační, ne
máme totiž dostatečné množství pozorování. Pouze u dětí Srbů či Chorvatů dosahující v 
průměru výsledku 40 % a tureckých dětí s 33 % úspěšností v testu lze považovat výsledky 
za relevantní.

Cím více shledávají žáci učení se matematiky kvůli budoucímu zaměstnání za užitečné, 
tím lepšího výsledku dosahují. Pokud proměnnou m kariéra zvýšíme o jeden stupeň na 
čtyřbodové škále, dostaneme zvýšení výsledku o necelé dvě procenta.

Významný vliv na výsledek v testu matematické gramotnosti má též doba strávená nad 

domácími úkoly. Žáci, kteří stráví domácími úkoly týdně o hodinu více, dosahují horšího 

výsledku a to o 1,61 procentního bodu. Tento závěr se neshoduje s závěry studií diskutova
ných v kapitole 2. Pravděpodobně se zde setkáváme s problémem endogenity. Žáci věnující 
domácím úkolům méně času jsou nadanější, a tudíž dosahují lepších výsledků.

Pozitivní vliv na výsledek má též počet vyučovacích hodin matematiky. Žáci, kteří mají 

o jednu hodinu týdně více hodin matematiky, dosahují za jinak srovantelných podmínek 

lepšího výsledku o 0,68 procentního bodu. Uvedená jedna hodina navíc přibližně odpovídá 
změně z dolního na horní kvartil rozložení počtu hodin matematiky.

Signifikantně lepších výsledků také dosahují žáci na velkých školách. Žáci ze škol s veli
kostí odpovídající prvnímu kvartilu (280 žáků) dosahují přibližně o 2,5 % horších výsledků 
než žáci ze škol na horním kvartilu (906 žáků). Poznamenejme, že lokalita školy nemá sig
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nifikantní vliv na výsledek, a tudíž nezáleží na tom, zda-li velká škola leží v menším či 
větším městě.

Poslední proměnnou v našem modelu, která má významný vliv na výsledek v testu ma

tematické gramotnosti, je typ školy. Tato proměnná sehrává v naší analýze nejpodstatnější 

roli. Při interpretaci koeficientů vyjdeme z toho, že jsme kvůli identifikovatelnosti parame
trů vypustili dummy proměnnou za Hauptschule. Nejlépe dopadají žáci z Allgemeinbildende 
höhere Schule, což šlo podle jejího zaměření očekávat. Efekt této školy je o 35,1 procentních 
bodů vyšší než efekt Hauptschule. Druhou nejlepší školou v testu matematické gramotnosti 

je Berufsbildende höhere Schule, jejíž efekt je ve srovnání s nejlepší školou přibližně o 5 
procentních bodů menší. Třetím nejlepším zařízením je Anstaltung für Kindergarten- und 
Sozialpädagogik, které je о 4 ,5  procentních bodů horší než Berufsbildende höhere Schule. 
Další v pořadí jsou Berufsbildende höhere Schule (11,8), Polytechnische Schule (7,73) а 
Berufsschule (5,94). Efekty v závorkách jsou uvedeny ve srovnání s efektem Hauptschule.

Ze všech analyzovaných škol tedy nejhoršího výsledku dosahují žáci na Hauptschule. 
Vzhledem к tomu, že je  tato škola určena pro všechny žáky do čtrnácti let a že známým 
problémem rakouského školství je fenomén propadání, může být většina těchto patnáctile
tých žáků právě ze skupiny problematických žáků, což se pak odráží na výsledku v testu. 

Ostatní výsledky také odpovídají zaměření jednotlivých škol popsaných v úvodu této sekce.
Dalšími odhadnutými parametry modelu M s, který je popsán rovnicí (4.26), je  odhad 

standardní chyby nepozorovaného efektu školy da =  5,16 a zbylé části náhodné složky 
modelu de =  16,5. Celkově lze tedy přibližně 9 % nevysvětleného rozptylu výsledků žáků 
vysvětlit pomocí nepozorované heterogenity mezi školami. Tato hodnota není příliš vysoká, 
což naznačuje, že nevysvětlené rozdíly mezi žáky příliš nesouvisí s tím, jakou konkrétní 
školu určitého typu navštěvují.

Mimo výše diskutované signifikantní koeficienty modelu bychom měli ještě zmínit o 

koeficientech, které významné nejsou. Jedná se především o vzdělání otce a matky, jež 

podle studií Davis-Kean (2005) či Sewell -  Shah (1968) mají obecně na výsledky žáků 
signifikantní vliv. Se vzděláním rodičů jsou korelovány zároveň další proměnné jako je 
např. jejich zaměstnání, které tvoří sociální status jedince. V  Rakousku se snaží dlouhodobě 
potlačovat závislost výsledků dětí ve škole na sociálním statutu jejich rodičů. T yto úvahy 

vedou к očekávání, že vliv vzdělání rodičů by měl mít pozitivní signifikantní vliv na výsledek 
v testu matematické gramotnosti. Vezmeme-li v úvahu, že vzdělaní rodiče posílají své děti 
na prestižnější školy a naopak méně vzdělaní rodiče na méně prestižní školy a že tyto 
typy škol prohloubí rozdíl výsledky dětí, došli bychom к závěru, že vliv vzdělání rodičů 
je zachycen v odhadech koeficientů typů škol. Prostudujme nyní závislost jednotlivých 
vysvětlujících proměnných včetně vzdělání rodičů s typem školy.
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Pokud se podíváme na procentuální rozložení pohlaví v jednotlivých typech škol (viz 
tabulka 5.70), zjistíme, že na škole s nejlepšími výsledky tj. na Allgemeinbildende höhere 
Schule je 60 % dívek a 40 % chlapců. Na dalších nejlepších školách tj. Berufsbildende höhere 
Schule, Anstaltung fü r Kindergarten- und Sozialpädagogik a Berufsbildende mittlere Schule 

převažují též dívky.
V  tabulce 5.72 nalezeneme rozdělení vzdělání matky a vzdělání otce podle jednotlivých 

typů škol. Na školách s nejhoršími výsledky tj. Hauptschule, Berufsschule, Polytechnische 
Schule a Berufsbildende mittlere Schule jsou děti, jejichž rodiče mají v našem vzorku nej- 
nižší vzdělání. Naopak žáci z Allgemeinbildende höhere Schule mají nejvíce vzdělané rodiče.

Nadšených učitelů na školách Hauptschule či Berufsschule je také méně (viz tabulka 

5.75).
Celkově docházíme к závěru, že většina proměnných souvisí s školním typem. Jedná se 

především o pohlaví, vzdělání matky, cizí jazyk, Soukromá škola a Entuziazmus učitelů.
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Obrázek 5.15 Rakouský vzdělávací systém v 2003/200424
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Tabulka 5.69 Výsledky žáků Rakouska ve výzkumech TIMSS a PISA

Výzkum Oblast Populace Výsledek25

TIMSS 1995 matematika 3. ročník
4. ročník
7. ročník
8. ročník 
konec SŠ

T
T
T
T
T

přírodní vědy 3. ročník
4. ročník
7. ročník
8. ročník 
konec SŠ

T
T
T
T
T

PISA 2000 čtenářská gramotnost 15-letí T
matematická gramotnost 15-letí t
přírodovědná gramotnost 15-letí T

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí =
matematická gramotnost 15-letí =
přírodovědná gramotnost 15-letí
problémové úlohy 15-letí =
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Obrázek 5.16 Histogram výsledků žáků Rakouska v testu matematické gramotnosti PISA 
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“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.70 Rakousko - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v % )

podíl
dívek
(v % )

podíl
cizinců
(v % )

podíl
soukr.
škol

AHS 625 21 60 6 18
BHS 1124 37 51 6 8
AKS 54 2 94 6 100
BMS 476 16 53 8 7
PS 186 6 31 18 0
Berufsschule 486 16 34 6 0
Hauptschule 67 2 34 28 1

Tabulka 5.71 Rakousko - Nabídka práce matky & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

AHS 40 37 2 21
BHS 38 35 2 25
AKS 26 39 4 31
BMS 35 31 2 32
PS 41 29 3 27
Berufsschule 34 33 3 30
Hauptschule 39 22 6 33

Tabulka 5.72 Rakousko - Vzdělání matky a otce к  typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED

1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

AHS 1 6 31 24 20 19 0 6 20 21 20 32
BHS 1 8 52 19 17 3 1 6 41 13 29 9
AKS 0 4 56 26 7 7 0 4 41 13 26 17
BMS 3 12 53 16 14 1 1 10 48 5 31 4
PS 3 15 57 12 11 2 4 12 49 4 27 3
Berufsschule 1 14 60 14 11 1 0 10 59 6 22 1
Hauptschule 13 22 33 12 15 4 7 22 24 10 30 6
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Motivován ? Pomoc učitelů ?
vůbec ne ne ano velmi nikdy někdy většinou vždy

Tabulka 5.73 Rakousko - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele & typy škol pro
patnáctileté žáky (v %)

AHS 24 39 28 9 17 29 28 25
BHS 15 30 41 14 16 27 36 22
AKS 35 37 26 2 6 31 35 28
BMS 22 27 35 15 18 25 30 26
PS 13 24 40 23 15 25 36 24
Berufsschule 8 27 44 20 10 22 34 34
Hauptschule 16 24 36 24 9 28 30 33

Tabulka 5.74 Rakousko - Lokalita typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

vesnice malé
město město velké

město
ohromné
město

AHS 5 35 26 16 18
BHS 5 36 32 12 15
AKS 0 48 52 0 0
BMS 31 22 22 7 18
PS 5 70 9 0 16
Berufsschule 17 40 21 13 8
Hauptschule 9 30 13 16 31

Tabulka 5.75 Rakousko - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

žádný

Nedostatek učitelů 
velmi spíše 
malý velký velký žádné

Nadšení učitelů 

malé velké velmi
velké

AHS 87 6 8 0 0 0 68 32
BHS 81 9 7 2 3 0 49 48
AKS 48 52 0 0 0 0 52 48
BMS 84 7 9 0 0 0 47 53
PS 84 9 8 0 0 0 30 70
Berufsschule 80 20 0 0 0 0 51 49
Hauptschule 60 27 3 10 0 13 34 52
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Tabulka 5.76 Rakousko - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně &; typy škol pro
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

AHS 0 1,0 2,0 2,02 3,0 24
BHS 0 1,0 1,5 1,83 2,0 15
AKS 0 1,0 1,0 1,53 2,0 6
BMS 0 1,0 1,0 1,57 2,0 9
PS 0 0,5 1,0 1,29 2,0 8
Berufsschule 0 0,5 1,0 1,41 2,0 10
Hauptschule 0 1,0 2,0 1,90 2,5 10

Tabulka 5.77 Rakousko - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně k, typy škol pro 
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

AHS 0 2,50 2,50 2,69 3,33 10,83
BHS 0 1,67 2,50 2,75 3,33 15,83
AKS 0 1,67 2,50 2,33 3,12 4,17
BMS 0 1,67 1,67 2,02 2,50 9,17
PS 0 2,50 2,50 2,85 3,33 7,50
Berufsschule 0 1,67 3,33 3,42 5,00 15,83
Hauptschule 0 3,33 3,33 3,53 4,17 6,42

Tabulka 5.78 Rakousko - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

AHS 76 363,0 525 556,1 675 1227
BHS 127 392,0 584 816,3 1043 3086
AKS 223 223,0 341 284,2 341 341
BMS 52 158,0 466 574,6 838 3086
PS 47 86,5 113 140,6 196 340
Berufsschule 144 390,0 909 852,4 1139 2000
Hauptschule 84 225,0 301 297,4 403 467
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Tabulka 5.79 Rakousko - Počet studentů na jeden počítač & typy škol pro patnáctileté
žáky

minimum dolní
kvartil

medián „ v horní prumer
kvartu

maximum

AHS 3,46 8,29 14,25 18,26 16,41 165,00
BHS 2,52 3,98 5,27 6,80 7,96 22,43
AKS 11,15 11,15 18,94 15,19 18,94 18,94
BMS 1,14 3,55 4,53 7,29 6,23 70,10
PS 1,88 2,04 4,19 6,49 8,39 21,25
Berufsschule 2,53 6,71 10,82 28,83 21,15 250,00
Hauptschule 5,71 10,19 15,30 19,36 30,10 33,36

Tabulka 5.80 Rakousko - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky
relativní

absolutní v , , , , j , četnost výsledek
{v’ %)

Poláci 3 1 72,38
Ceši 2 1 65,35
Slovinci 1 0 63,04
Maďaři 5 2 45,24
Slováci 4 2 44,82
jiné národy 34 15 43,15
Srbové, Chorváti 106 48 40,49
Rumuni 5 2 35,13
Turkové 55 25 32,77
Albánci 8 4 26,76

Tabulka 5.81 Rakousko - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramot
nosti pro patnáctileté žáky

M M s

(Konstanta) 23,4: 22,9:
(5.93) (2.8)

chlapec 5,13! 5,06!

Zaměstnám matky
(0.762) (0.757)

částečný úvazek 0,124
(0.742)

------

nezaměstnaná -0 ,963
(2.08)
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M M s

v domácnosti, důchod -0 ,1 4 3
(0.803)

—

Vzdělání matky
ISCED 2 2,68

(2.62)
—

ISCED SB a 3C 3,27
(2.55)

—

ISCED ЗА a 4 3,30
(2.62)

—

ISCED 5B 1,90
(2.64)

—

ISCED 5A a 6 2,28
(2.91)

—

Vzdělání otce
ISCED 2 -2 ,6 1

(3.17)
—

ISCED SB а 3C -2 ,6 3
(3.07)

—

ISCED 3B а 3C -1 ,1 0
(3.17)

—

ISCED 5B -4 ,1
(3.08)

—

ISCED 5A a 6 -2 ,4 1
(3.23)

—

cizí jazyk -7 ,5 2 i -8 ,2 1 !
(1.29) (1.23)

m kariéra 1,795 1,79!

m DÚ
(0.354) (0.351)

-1 ,6 ! -1 ,6 1 !
(0.202) (0.202)

m vyučovací hodiny 0,633. 0,68.
(0.259) (0.259)

m pomoc učitelů 0,462
(0.319)

---

Lokalita -0 ,5 3 3
(0.47)

---

P očet studentů 0,00389! 0,00401!
(0.00118) (0.00108)

Soukromá škola -2 ,8 1
(2.11)

---

Nedostatek m učitelů -0 ,7 5 4
(0.84)

---

Student/po čítač 0,0259
(0.0206)

---

Entuziazmus učitelů 0,280
(1.01)

---

Typ školy
AHS 34,9! 35,1!

(2.82) (2.77)
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M M s

BHS 30,4! 30,4!
(2.75) (2.71)

AKS 27,8! 25,9!
(5.29) (4.98)

BMS 11,6! 11,8!
(2.86) (2.83)

PS 6,9. 7,73.
(3.11) (3.10)

Berufsschule 4,71 5,94
(2.86) (2.83)

<?а 4,94 5,16
Ct 16,5 16,5

• M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model

• u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka

• počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 % ,* ... 5 % ,**... 1 % a ***... <1 %

5.10 Slovensko

Vzdělávací systém

Stejně jako v případě České republiky se v této části zaměříme spíše na vybrané aspekty 
slovenského školství než na popis a analýzu vzdělávacího systému. Činíme tak s přesvědče
ním, že čtenář má základní znalost o tom, jaké typy škol na Slovensku existují a jakou mají 
funkci. Pro přehled uvádíme na obrázku 5.17 schéma slovenského vzdělávacího systému. 
Dále se však zaměříme na dvě často diskutované oblasti - existence víceletých gymnázií 
a podoba nové maturitní zkoušky. Tato dvě témata jsme též diskutovali v případě České 
republiky. Budeme proto moci porovnat, jaké podobné či odlišné prvky má řešení otázek 
spjatých s těmito oblastmi.

Víceletá gymnázia

Celkový počet gymnazistů se v průběhu posledních sedmnácti let na Slovensku zdojnásobil. 
Zatímco v roce 1988 existovalo pouze 128 gymnázií, v současné době jich existuje 246, 
přičemž na 171 z nich funguje víceleté studium. Nejvíce gymnázií má Bratislavský kraj 

(45, z toho 32 poskytuje i osmileté studium), nejméně jich má Trenčínský kraj (19, z toho 
17 nabízí osmileté studium).
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Na počátku 90. let byl vznik víceletých gymnázií vítaným doplňkem к jednotné, vnitřně 
nediferencované základní škole. Oproti tomu v současné době čelí tento typ školního zařízení 
kritice z mnoha stran. Např. podle OECD je optimální věk pro volbu dalšího studia 16 
let, EU doporučila také pozdější věk a to 15 let. Reakce na tuto kritiku jsou na Slovensku 

různé. Celkově však lze říci, že prozatím plošné rušení těchto škol nehrozí, počítá se s nimi 
v připravované školské reformě.

Mezi výhody víceletých gymnázií, které lze sledovat jak v České republice tak na Slo
vensku, patří např. kolektiv nadaných dětí a příprava na studium na vysoké škole. Mimo 
tyto aspekty společné oběm a zemím lze na Slovensku zaznamenat další výhodu vyplývající 
ze struktury vzdělávacího systému. Žák odchází na osmileté gymnázium po ukončení čty
řletého prvního stupně základné školy, tedy ve věku 10 let. Základní a střední vzdělání tudíž 
absolvuje během dvanácti let. Oproti tomu žák, který zůstává na základné škole, musí pro 

získání maturity nejprve absolvovat její pětiletý druhý stupeň a následně čtyřletou střední 
školu. Jeho studium se tak ve srovnání s žáky na víceletých gymnáziích prodlužuje o jeden

Nová maturitní zkouška

Zatímco v České republice se prozatím diskutuje o zavedení externí části maturitní zkoušky, 
na Slovensku již v mnoha předmětech funguje. Popišme si detaily slovenské maturitní 
zkoušky.

Žáci musí maturovat ze čtyř předmětů, přižemž slovenský jazyk (ukrajinský či maďarský 
jazyk) a jeden cizí jazyk jsou povinné. Postupně se u všech předmětů zavádí externí části 

maturitní zkoušky formou testů. Poprvé ve školním roce 2004/2005 psali tyto testy studenti 
maturující z matematiky, anglického a německého jazyka. V  současné době probíhá toto 
testování i v slovenském jazyce a literatuře (maďarském jazyce a literatuře a ukrajinském 
jazyce a literatuře).

Celkově exitují dvě úrovně náročnosti - náročnější úroveň A  a základní úroveň B. Vzhle

dem к tomu, že obě úrovně náročnosti zkoušky z cizího jazyka jsou odvozeny podle přísných 
evropských kritérií, zavedla se dočasně navíc další úroveň C. Týká se to ale jen žáků, kteří 
začali studovat na střední škole nejpozději ve školním roce 2003/2004 a neměli dostatečný 
počet hodin cizího jazyka (v průměru méně než 3 hodiny v průběhu čtyř let studia).

Mimo zavedené externí části má maturitní zkouška i interní část taktéž dvou úrovní 
náročnosti. Pro všechny žáky je povinná písemná interní část ze slovenského (maďarského 

a ukrajinského) jazyka a cizího jazyka. Témata jsou zadávané centrálně a jsou totožné pro 

obě úrovně náročnosti.
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U předmětů, ze kterých absolvoval žák státem vyhotovené testy, je na maturitním 
vysvědčení uveden i percentil. Žák se tak z daného předmětu může porovnat se všemi 

maturanty na Slovensku.

Výsledky v mezinárodních výzkumech vzdělávání TIMSS a PISA

Slovensko se zúčastnilo všech fází výzkumu TIMSS (1995, 1999 a 2003), v nichž dopadlo 
jak v matematice tak i přírodních vědách ve srovnání s ostatními zeměmi nadprůměrně. 
Na výzkumu PISA participuje od roku 2003. Ve srovnání s výsledky v TIMSS dosáhlo v 
tomto výzkumu horších výsledků. V  matematické i přírodovědné gramotnosti není jeho 
výsledek signifikantně odlišný od mezinárodního průměru. V  dalších testovaných oblastech 
v PISA 2003, tj. čtenářské gramotnosti a oblasti řešení problémových úloh, patří mezi země 
s výsledkem signifikantně horším než mezinárodní průměr.

Důvodů pro odlišnost výsledků v těchto výzkumech může být několik. Například se 
může jednat o nesrovnatelný výběr participujících zemí či odlišnou konstrukci a náplň 
testů z jednotlivých oblastí. Slovenským žáků mohou také více vyhovovat testy TIMSS 
vycházející z analýzy kurikula jednotlivých zemích oproti testům PISA zdůrazňující pře
devším praktické využití znalostí v těchto oblastech.

Přehledné shrnutí všech výsledků Slovenska lze najít v tabulce 5.82.

Analýza dat PISA 2003

V této části analyzujeme vliv osobních, rodinných a školních proměnných na výsledek v 
testu matematické gramotnosti v PISA 2003. Pracujeme s daty, jejichž struktura je  popsána 
v kapitole 3. Postup analýzy dat s využitím hierarchického modelu je uveden v části 4.2. 
Některé metodologické poznámky к analýze dat jsou zmíněny v části 5.1. Před zamyšlením 
se nad následujícími odstavci doporučujeme čtenáři stejně jako v případě ostatních zemích 
projít tyto části naší práce.

Deskriptivní statistiky

V této části pracujeme s údaji o 4837 slovenských žácích. Jejich průměrný i mediánový 
výsledek v testu matematické gramotnosti PISA 2003 měřený v naší práci jako procento 
správně zodpovězených otázek je roven 48,65 %. Hodnoty dolního a horního kvartilu jsou 
od mediánu přibližně stejně vzdálené (18 procentních bodů). Pouze 5 % žáků bylo schopno 
odpovědět správně na více než 85 % otázek v testu. Rozložení výsledků je přehledně za
chyceno na obrázku 5.18. Další popisné statistiky výsledků nejen Slovenska jsou uvedeny
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v tabulce 6.11.
Podívejme se nyní na popisné statistiky jednotlivých analyzovaných proměnných. Zač

neme s charakteristikami rodičů dětí. Co se týče zaměstnání matek, většina z nich stejně 
jako v České republice pracuje na plný úvazek. Jedná se téměř o 80-procentní skupinu. 
Jejich nezaměstnanost je relativně velká, 9 % z nich hledá v současné době práci.

Co se týče vzdělání rodičů, většina matek (76 %) i otců (73 %) dosáhli vyššího sekun
dárního vzdělání. Nejvyšší, terciální stupeň vzdělání dokončilo 20 % matek a 25 % otců.

V  našem vzorku máme celkově 1 % dětí cizí národnosti26. Nejpočetnější skupinu (344 
dětí) tvoří děti maďarské příslušnosti. Další kódované skupiny jsou děti Cechů (11 dětí) a 
Romů (11 dětí) a děti mluvící jinými slovanskými jazyky než je  čeština a slovenština (7 

dětí).
Slovenští žáci též hodnotili svou motivaci učit se matematiku kvůli snadnějšímu nalezení 

budoucího zaměstnání a pom oc jejich učitelů v hodinách matematiky. Přestože je většina 
žáků (80 %) motivovaná učit se matematiku, mnoho z nich (44 %) si však stěžuje na 
nedostatečnou pom oc jejich učitelů matematiky. Více než polovina žáků má týdně čtyři či 
pět pětačtyřiceti minutových hodin matematiky a domácím úkolům z tohoto předmětu se 
navíc věnuje v průměru tři hodiny týdně.

Charakteristiky škol pro patnáctileté žáky jsou následující. Celkem 19 % dětí navštěvuje 

školy ve velkých městech od sto tisíc do jednoho miliónu obyvatel27. Na školy na vesnicích 
a malých městech do patnácti tisíc obyvatel chodí 27 % těchto žáků. Průměrný počet žáků 
na slovenských školách je 555.

Přibližně 10 % žáků navštěvuje školy soukromé, které jsou provozovány církví, občan
ským sdružením, zájmovou organizací či soukromou osobou.

Ředitelé škol se též vyjadřovali к vybavenosti počítači, zájmu učitelů o práci na jejich 
škole a dostatku aprobovaných učitelů matematiky. Celkově lze konstatovat, že vybavenost 
škol počítači není dobrá. Na jeden počítač připadá v průměru 47 žáků. Co se týče učitelů, 
můžeme říci, že sice relativně velká skupina učitelů (20 %) nepracuje na dané škole s 
nadšením, zato však není problém s nedostatkem učitelů matematiky (pouze 5 % ředitelů 
si stěžuje na nedostatek těchto učitelů).

Uveďme si také statistiky návštěvnosti jednotlivých typů škol u populace patnáctiletých 

žáků. Celkově 26 % žáků chodí na Gymnázium (10 % na víceleté a zbylých 16 % na čtyřleté). 
Dále stredná odborná škola resp. stredné odborné učiliště je navštěvováno 25 %  resp. 17%

26Slovensko má podle statistik CIA z roku 2007 přibližně 5,5 miliónu obyvatel. Z toho 85,8 % obyvatel 
je slovenské národnosti. Mezi nejpočetnější etnické skupiny patří Maďaři 9,7 %, dále Romové 1,7 % a 
Ukrajinci 1 %.

27 Mezi největší města na Slovensku patří Bratislava s 450 tisíci a Košice s 250 tisíci obyvateli. Ostatní 
města mají méně než sto tisíc obyvatel.
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těchto žáků. Na dvouleté učiliště dochází pouze 2 % žáků. Zbylých 30 % patnáctiletých 
žáků navštěvuje poslední 9. ročník základnej školy2S.

Popisné statistiky к jednotlivým proměnným lze najít v tabulkách 5.83 a v 6.1 až 6.10.

Aplikace hierarchických modelů

V prvním kroku stejně jako u ostatních zemí jsme к analýze vlivu výše diskutovaných 
proměnných na výsledek v testu matematické gramotnosti využili random effects model 
(4.23). Odhady jeho koeficientů jsou pro Slovensko uvedeny v prvním sloupci tabulky 
5.94, který je označen M . Poznamenejme, že z důvodu identifikovatelnosti koeficientů jsme 
vypustili dummy proměnné zaměstnám matky - plný úvazek, vzdělám matky - ISCED 2, 
vzdělání otce - ISCED 2 a školní typ - základná škola.

V druhém kroku jsme vypustili všechny proměnné, které nebyly na hladině význam
nosti 5 % signifikantní. Vytvořili jsme tím submodel M s, jehož odhadnuté koeficienty jsou 
uvedeny v druhém sloupci tabulky 5.94. Uvedený submodel se od původního bohatšího mo
delu signifikantně neliší. P-hodnota likelihood ratio testu s nulovou hypotézou o shodnosti 
modelů je rovna 0,18.

Dále jsme se stejně jako v případě ostatních zemí snažili zjistit, zda-li se liší vliv jed
notlivých proměnných na různých školách. Zjišťovali jsme tedy, zda-li by nebylo vhodnější 
použít variance components model (4.27). Ani u jedné z proměnných jsme rozdílný vliv 
na jednotlivých školách neidentifikovali. Jako nejvhodnější model pro Slovensko jsme proto 
shledali submodel M s.

Interpretujme si nyní jeho odhadnuté koeficienty a zároveň diskutujme vztah jednotli
vých proměnných s typem školního zařízení. Vzhledem к pravděpodobnému nadhodnocení 
vlivu školního zařízení budeme tedy diskutovat z toho vyplývající pravděpodobné nad
hodnocení resp. podhodnocení vlivu negativně resp. pozitivně korelovaných proměnných s 
typem školy (více viz část s metodologickými poznámkami 5.1).

Z odhadu koeficientů je patrné, že nejdůležitější roli hraje proměnná typ školy. Efekty 
jednotlivých škol se od sebe výrazně liší. Rozdíl mezi efektem nejlepšího školního zařízení 
víceletým gymnáziem  a efektem nejhoršího školního zařízení učilištěm je 34 procentních 
bodů. Porovnáme-li vlivy dvou existujících typů gymnázií, dojdeme к závěru, že průměrný 
rozdíl mezi nimi není vysoký. Koeficient u víceletého gymnázia je  o 5 ,5  procentních bodů 
vyšší než u čtyřletého gxjmnázia. Třetí nejvyšší efekt po obou typech gymnázií má stredná

28 Statistický úrad Slovenskej republiky zveřejňuje každý rok počet absolventů jednotlivých škol. V roce 
2005 ukončovala každou ze základních typů středních škol tj. gymnázium, stredná odborná škola a stredné 
odborné učiliště přibližně třetina žáků. Co se týče gymnázií, víceleté gymnázium bylo ukončeno přibližně 
třetinou všech gymnazistů.
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odborná škola. Jeho hodnota je přibližně o 10 procentních bodů menší než u čtyřletého 
gymnázia. Dále následuje efekt základné školy, který je o 7,5 procentního bodu nižší než u 
stredné odborné školy. Mezi nejhorší školy patří stredné odborné učiliště a učiliště, jejichž 
vliv je postupně menší о 4,5 a 10,5 procentního bodu než vliv základné školy.

Z hlediska metodologického bylo vhodné kvůli problému identifikovatelnosti vypustit 
dummy proměnnou za základnou školu, protože jsou na ní různě talentovaní žáci, kteří sice 
neodešli na víceleté gymnázium, ale následující rok se rozejdou na ostatní jmenované typy 
školy. Vlivy jednotlivých typů škol jsou v modelu M s uvedeny právě ve srovnání s touto 
základnou školou.

Z hlediska proměnných vztahujících se к osobním a rodinným charakteristikám žáka, 
hrají signifikantní roli všechny proměnné. Chlapci jsou o 5 procentních bodů lepší než dívky. 
Proměnná pohlaví však negativně koreluje s typem školy. Z tabulky 5.83 je zřejmé, že na 
lepších školách je  větší podíl dívek a na horších školách je  tomu naopak. Např. na víceletém  

gymnáziu resp. čtyřletém gymnáziu je 57 % resp. 63 % dívek. Oproti tomu na stredném 
odborném učilišti je  pouze 40 % dívek. Vzhledem к těmto údajům lze konstatovat, že efekt 
pohlaví je pravděpodobně nadhodnocen.

Vliv toho, že matka pracuje na plný či částečný úvazek či je  v domácnosti, je srovnatelný. 
Oproti těmto kategoriím má negativní efekt na výsledek žáka to, že si matka hledá práci. 
Jeho hodnota je —4,2  procentního bodu. Vzhledem к negativní souvislosti této proměnné 
zaměstnání matky - nezaměstnaná s typem školy (více viz tabulka 5.84), lze usoudit, že 
efekt by měl být ještě nižší.

Další signifikantní vliv na výsledek dítěte má vzdělání rodičů. Nejedná se sice o vliv 

lineární, ve smyslu čím vyšší vzdělání na pětibodové škále (ISCED 2, ISCED 3B а 3C, 
ISCED ЗА a 4, ISCED 5B, ISCED 5A a 6) rodič dosáhne, tím se výsledek zvýší o určitý 
počet procentních bodů, ale efekt nejvyššího vzdělání rodičů je oproti ostatním kategoriím 
signifikantně vyšší. V  případě matky se od ostatních, z tohoto pohledu navzájem srovna
telných, kategorií liší dvě kategorie - vzdělání matky ISCED ЗА a 4 a ISCED 5A a 6. Efekt 
vzdělání matky - ISCED 5В  není signifikantně odlišný od efektů nižších úrovní vzdělání. 
Důvodem je pravděpodobně malý počet odlišných hodnot. Vzdělání na této úrovni má v 
našem vzorku pouze 2% všech matek. V  případě otce má ve srovnání se zbylými kategori
emi signifikantně vyšší vliv nej vyšší možné vzdělání tj. vzdělání na úrovni ISCED 5 A a 6. 
Hodnota efektu vzdělání obou rodičů na úrovni ISCED 5A a 6 ve srovnání s např. úrovní 
ISCED 3B а 3C je  8 procentních bodů ve výsledku jejich dítěte.

Na základě tabulky 5.85 s percentuálním rozložením vzdělání rodičů podle typů škol, 

které jejich děti navštěvují, lze konstatovat, že efekt vzdělání obou rodičů je podhodnocený. 
Matku resp. otce se vzděláním na úrovni ISCED 5A a 6 má na víceletých gymnáziích 46 %
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resp. 54 % dětí, na čtyřletých gymnáziích 29 % resp. 39 % dětí, oproti tomu na jednom z 

nejhorším typu škol stredném odborném učilišti je to po 7 % dětí.
Vliv na výsledek dítěte má i jazyk, kterým se doma hovoří. Efekt toho, že dítě je  z rodiny, 

v níž se mluví převážně jiným jazykem než slovenským, je —11,2 %. Ve skupině dětí cizinců 
výrazně v našem vzorku převžují děti maďarské národnosti, takže můžeme hovořit o efektu 
maďarského jazyka místo obecně odlišného jazyka od slovenštiny. V tabulce 5.93 jsme 
uvedli průměrné výsledky jednotlivých skupin dětí cizinců. Vzhledem к počtu pozorování 
lze za relevantní považovat průměrný výsledek již zmíněné skupiny dětí Maďarů, který je 
roven 42,58 %. Navíc se domníváme, že efekt této proměnné by měl být ještě nižší kvůli 
negativní závislosti na typu školy (více viz tabulka 5.83).

Dále budeme interpretovat vliv proměnných vztahujících se к vyučování matematiky. 
Všechny mají na výsledek žáka signifikantní vliv, avšak znaménka u některých koeficientů 
jsou překvapující. Motivace žáka učit se matematiku a počet vyučovacích hodin matema
tiky mají na výsledek žáka pozitivní vliv. Zvýší-li se motivace žáka na čtyřbodové škále o 
jeden stupeň, zlepší se výsledek žáka o 3 ,7  procentního bodu. Efekt jedné vyučovací hodiny 
(60 minut) matematiky je roven 1,09 procentního bodu. Vzhledem к srovnatelnosti roz
dělení obou těchto proměnných podle jednotlivých typů škol (konkrétněji viz tabulky 5.86 
a 5.90), můžeme konstatovat, že tyto efekty nejsou ani nadhodnocené ani podhodnocené. 
Diskutabilní je odhad negativního vlivu domácích úkolů a pomoci učitelů na výsledek v 
testu žáka. Navíc vzhledem к negativní souvislosti s typem školy (viz tabulky 5.89 a 5.86) 
by měla být absolutní hodnota negativního efektu těchto proměnných ještě větší. Důvo
dem těchto sporných vlivů může být již diskutovaný problém endogenity. Proměnné mohou 
korelovat s jinou nepozorovanou proměnnou, která má negativní vliv na výsledek v testu.

Z charakteristik školy má na výsledek mimo školního typu vliv pouze lokalita školy. 
Ostatní proměnné tj. Počet studentů, Soukromá škola, Nedostatek m učitelů, Studentpočítač 
a Nadšení učitelů nemají na výsledek slovenských žáků podstatný vliv. Co se týče lokality 
školy, se vzrůstající velikostí města, v níž škola lež, vzrůstá také výsledek žáků. Konkrétněji, 
zvětší-li se lokalita na pětibodové škále o jeden stupeň, zvýší se výsledek žáka o  téměř 2 
procentní body. Navíc vzhledem к pozitivní souvislosti mezi typem školy a lokalitou (viz 
tabulka 5.87) má být tento efekt ještě vyšší.
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Tabulky a grafy

Obrázek 5.17 Slovenský vzdělávací systém v 2002/2006“

UAIFH5K* )«Ci

21 22 23 25 26 27

streona odborná Škola i konzervatórium

'/■///■///7 Г ///
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA I KONZERVATÓRIUM

Pre-primary (school settings) -  ISCED О 

I j Prim ary - ISCED 1 

H  Single structure -  ISCED 1 ♦ ISCED 2

I I Post-secondary non-tertlary- ISCED A

I I Lower secondary vocational - ISCED 2  Ц  Tertiary education -  ISCED 5A

□  Upper secondary genoral -  ISCED 3 □  Tertiary education •  ISCED 5B

П  Upper secondary vocational -  ISCED 3  1 ^ 3  Part-time or combined school
u- i-J and workplace courses

Ц  Compulsory futt-time education 

C ompulsory part-time education 

• ; Additional year

| » |  Study abroad

“Zdroj: Eurydice, 2007

Tabulka 5.82 Výsledky žáků Slovenska ve výzkumech TIMSS a PISA

Výzkum Oblast Populace Výsledek“

TIMSS 1995 matematika 7. ročník

8. ročník
T
T

přírodní vědy 7. ročník

8. ročník
T

TIM SS 1999 matematika 8. ročník T
přírodní vědy 8. ročník T

TIM SS 2003 matematika 8. ročník T
přírodní vědy 8. ročník T

PISA 2003 čtenářská gramotnost 15-letí I
matematická gramotnost 15-letí =
přírodovědná gramotnost 15-letí =

problémové úlohy 15-letí I
“Znak \ označuje, že výsledek Slovenska je statisticky významně v lepší než mezinárodní průměr, = 

označuje, že výsledek Slovenska není statisticky významně odlišný od mezinárodního průměru, J. označuje, 
že výsledek Slovenska je statisticky významně horší než mezinárodní průměr
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Obrázek 5.18 Histogram výsledků žáků Slovenska v testu matematické gramotnosti PISA 
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ргШ+
48.6 %

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

O _

O)

00 

Г'- —

CD 

Ю 

■ 't  

00 

<N

T“

O  - 1

c g  o '
(vi O)

H
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

v ý s l e d e k

“Výsledky v testu matematické gramotnosti jsou v této práci vyjádřeny jako podíl správných odpovědí 
ku počtu všech odpovědí (více viz kapitola 3).
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Tabulka 5.83 Slovensko - Typy škol pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v %)

podíl
dívek
(v % )

podíl 
cizinců 
(v %)

podíl
soukr.
škol

víceleté gymnázium 502 10 57 0 18
čtyřleté gymnázium 753 16 63 0 14
stredná odborná škola 1218 25 48 1 10
základná škola 1455 30 47 1 3
stredné odborné učiliště 832 17 40 1 14
učiliště 77 2 51 0 18

Tabulka 5.84 Slovensko - Nabídka práce matky & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

víceleté gymnázium 84 4 5 7
čtyřleté gymnázium 85 3 5 7
stredná odborná škola 81 3 8 8
základná škola 76 4 11 9
stredné odborné učiliště 74 5 11 10
učiliště 77 5 13 5

Tabulka 5.85 Slovensko - Vzdělání matky a otce &c typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED

2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

víceleté gymnázium 1 5 47 1 46 1 8 36 1 54
čtyřleté gymnázium 0 8 59 3 29 1 15 45 1 39
stredná odborná škola 3 17 63 2 14 1 27 51 2 18
základná škola 5 19 62 2 13 3 25 53 2 17
stredné odborné učiliště 5 32 53 3 7 3 42 47 1 7
učiliště 4 38 47 1 10 4 53 36 4 3
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Tabulka 5.86 Slovensko - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele k, typy škol pro 
patnáctileté žáky (v %)

Motivován ? 
vůbec ne ne ano velmi nikdy

Pomoc učitelů ? 
někdy většinou vždy

víceleté gymnázium 5 20 61 14 13 39 32 15
čtyřleté gymnázium 4 18 62 16 14 39 31 17
stredná odborná škola 3 16 67 14 12 35 36 17
základná škola 4 12 64 21 7 28 37 27
stredné odborné učiliště 5 15 66 14 7 32 37 24
učiliště 5 21 69 5 8 34 35 23

Tabulka 5.87 Slovensko - Lokalita & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)
male v , velke 

vesnice v , mestomesto _______ mesto
víceleté gymnázium 0 23 50 27
čtyřleté gymnázium 0 25 54 21
stredná odborná škola 0 24 47 29
základná škola 12 24 51 13
stredné odborné učiliště 8 15 65 12
učiliště 0 10 78 12

Tabulka 5.88 Slovensko - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci & typy škol pro patnáctileté žáky (v %)

žádný

Nedostatek učitelů 
velmi spíše 
malý velký velký malé velké

Nadšení učitelů 
velmi 
velké

víceleté gymnázium 98 0 2 0 16 74 11
čtyřleté gymnázium 97 0 3 0 17 71 12
stredná odborná škola 89 6 4 0 24 73 3
základná škola 79 13 8 0 16 72 11
stredné odborné učiliště 84 13 3 0 28 66 6
učiliště 81 19 0 0 5 95 0
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Tabulka 5.89 Slovensko - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně & typy škol pro
patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 0 1 2 2,58 3 21
čtyřleté gymnázium 0 1 3 3,17 4 20
středná odborná škola 0 1 2 3,06 4 25
základná škola 0 1 2 3,25 5 25
stredné odborné učiliště 0 1 2 3,11 5 21
učiliště 0 1 2 3,46 5 14

Tabulka 5.90 Slovensko - 
patnáctileté žáky

Počet vyučovacích hodin matematiky týdně & typy škol ]

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 0,0 2,25 3,00 2,98 3,00 11,08
čtyřleté gymnázium 1,5 3,00 3,00 3,26 3,75 6,00
stredná odborná škola 0,0 2,25 2,25 2,45 3,00 8,83
základná škola 0,0 3,75 3,75 3,97 4,50 6,75
stredné odborné učiliště 0,0 2,25 3,00 2,75 3,00 11,08
učiliště 0,0 1,50 3,00 2,53 3,00 4,50

Tabulka 5.91 Slovensko - Počet studentů & typy škol pro patnáctileté žáky

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 298 468 509 589,8 742 1014
čtyřleté gymnázium 90 419 503 542,4 748 1014
stredná odborná škola 87 338 477 469,9 570 1285
základná škola 137 455 593 618,6 791 1284
stredné odborné učiliště 213 327 475 567,3 722 1285
učiliště 245 277 450 469,9 550 1068
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Tabulka 5.92 Slovensko - Počet studentů na jeden počítač & typy škol pro patnáctileté 
žáky

Kap. 5. Analýza vlivu vybraných faktorů na matematickou gramotnost

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

víceleté gymnázium 12,71 23,21 26,47 28,25 33,33 50,75
čtyřleté gymnázium 3,31 19,52 25,79 26,33 31,25 100,80
stredná odborná škola 3,35 11,90 17,85 19,28 23,23 52,77
základná škola 13,20 45,45 67,00 101,10 115,20 599,00
stredné odborné učiliště 4,97 15,48 23,75 25,17 31,26 80,22
učiliště 6,43 17,50 25,00 25,36 34,62 37,50

Tabulka 5.93 Slovensko - Výsledky dětí cizinců pro patnáctileté žáky

absolutní
četnost

relativní
četnost
(v% )

výsledek

ostatní 2 1 53,61
Maďaři 340 92 42,58
Ceši 11 3 36,21
Romové 11 3 31,92
ostatní slovanské jazyky 7 2 26,85
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Tabulka 5.94 Slovensko - Vliv vybraných faktorů na výsledek v testu matematické gramot
nosti pro patnáctileté žáky

M M s

(Konstanta) 27,6*
(4.61)

26,55
(2.63)

chlapec 5,145
(0.566)

5,125
(0.566)

Zaměstnání matky
částečný úvazek -0 ,568

(1.35)
----

nezaměstnaná -4,175
(0.95)

-4,245
(0.938)

v domácnosti, důchod -0 ,039
(0.958)

----

Vzdělání matky
ISCED 3B a 3C 1,66

(1.62)
----

ISCED ЗА a 4 3,48.
(1.57)

2,675
(0.657)

ISCED 5B -0 ,387
(2.33)

----

ISCED 5A a 6 4,12.
(1.74)

3,35!
(0.978)

Vzdělání otce
ISCED 3B а 3C 2,13

(1.96)
----

ISCED ЗА a 4 3,00
(1.94)

----

ISCED 5B 3,09
(2.80)

----

ISCED 5A a 6 7,275
(2.05)

4,445
(0.762)

cizí jazyk -1 0 ,4 :
(3.3)

- l l , 2 i
(3.28)

m kariéra 3,725
(0.392)

3,735
(0.392)

rn DlJ -0,5565
(0.0915)

-0,5585
(0.0916)

m vyučovací hodiny 1,04.
(0.407)

1,09.
(0.407)

m pom oc učitelů -1,555
(0.299)

-1,585
(0.299)

Lokalita 1,38.
(0.624)

1,95i
(0.572)

P očet studentů 0,00381.
(0.00205)

----

Soukromá škola 1,53
(1.52)

----

Nedostatek m učitelů -1 ,58.
(0.882)

----

Student/počítač -0 ,0125
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M M s
(0.00775)

Entuziazmus učitelů -0 ,7 2
(0.872)

—

Typ školy
víceleté gymnázium 22,0i 23,3:

(1.63) (1.54)

čtyřleté gymnázium 16,6: 17,8:
(1.50) (1.40)

stredná odborná škola 6,63: 7,48!
(1.52) (1.36)

stredné odborné učiliště -5 ,73 : -4 ,6 :
(1.48) (1.36)

učiliště -1 1 ,5 : — 10,6i
(2.72) (2.66)

сга 5,15 5,38
Ve 17,9 17,9

M označuje random effects model, Ms submodel modelu M; Msr variance component 
model
u každého koeficientu je v závorce pod ním uvedena jeho směrodatná odchylka 
počet hvězdiček označuje úroveň signofikance; •... 10 %, *.. .5 %, . 1 % a ***... <1 %
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Kapitola 6

Porovnání zemí

V této kapitole se zaměříme na porovnání vlivu vybraných proměnných na úroveň matema
tické gramotnosti ve všech analyzovaných zemích. Dále podáme možné důvody, které stojí 
za úspěchy Hong Kongu, Finska a Nizozemí v testu matematické gramotnosti. К porovnání 
zemí využijeme závěry z analýz jednotlivých zemích uvedených v předchozí kapitole 5. 

Konkrétně budeme země porovnávat podle následujících kritérií:

• výsledky v matematické gramotnosti PISA 2003 (dále jen MG) a dalších výzkumech

• vliv různých typů škol na MG žáků

• vliv vzdělání rodičů na MG dětí

• vliv pracovního zatížení matky na MG dětí

• odlišnost výsledků dívek a chlapců v MG

• vliv jazyka na MG

• vliv proměnných vztahujících se к vyučovaní matematiky na MG žáků

• vliv školních faktorů na MG žáků

• důvody vynikajících výsledků Hong Kongu, Finska a Nizozemí
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Porovnání zemí podle výsledků v M G  a dalších výzku

mech

Mezi nejlepší země v matematické gramotnosti PISA 2003 patří Hong Kong, Finsko a 
Nizozemí. Průměrný výsledek Hong Kongu je 60 %. Žáci Finska a Nizozemí odpověděli 
v průměru správně na 57 % otázek v testu. Zatímco průměrný výsledek Hong Kongu a 
Finska (Nizozemí) se liší o 3 procentní body, rozdíl mezi mediánovými výsledky je  roven pěti 
procentním bodům (Hong Kong - 63 %, Finsko a Nizozemí po 58 %). Úspěšnější polovina 
žáků v Hong Kongu je schopna odpovědět na alespoň 63 % otázek v testu, avšak odchylky 
výsledků od mediánu ve skupině horších žáků výrazně převýšily odchylky výsledků lepších 
žáků, což vedlo ke snížení průměrného výsledku vůči mediánovému výsledku. Zajímavé je 
také porovnat velikost skupiny velmi úspěšných žáků tj. žáků, kteří odpověděli správně na 
alespoň 85 % otázek správně. V  tomto porovnání opět dopadá nejlépe Hong Kong, kde je 
celkově 12,4 % velmi úspěšných žáků. Zatímco průměrné výsledky Finska a Nizozemí jsou 
srovnatelné, v Nizozemí je skupina těchto žáků větší než v Finsku (Nizozemí - 10,3 %, 

Finsko - 8 ,7  % vynikajících žáků).

Mezi analyzovanými zeměmi střední Evropy tj. České republiky, Rakouska, Německa, 
Polska, Slovenska a Maďarska dopadla v matematické gramotnosti nejlépe Česká republika 
s průměrným výsledkem 55 % a nejhůře Polsko s průměrným výsledkem 45 %. V  meziná
rodním porovnání je v České republice velká skupina žáků s vynikajícími výsledky. Horní 
kvartil výsledků (75 %) je srovnatelný s Nizozemím a o 2 procentní body větší než ve 
Finsku. Také skupina žáků, kteří odpověděli správně na alespoň 85 % otázek, je  v České 
republice velká, jedná se celkově o 10,5 % žáků, což je  srovnatelné s Nizozemím a více než 
ve Finsku. V  Rakousku, které je podle průměrného výsledku 50 % za Českou republikou, 
je skupina těchto žáků podstatně menší. Pouze 5 ,7 %  rakouských žáků dosáhlo výsledku 
lepšího než 85 %. V  Německu a Slovensku je velikost této skupiny žáků v procentech 
srovnatelná s Rakouskem. V  Maďarsku a Polsku dosáhlo tohoto výsledku méně než 4 % 

žáků.

Celkově se však průměrné výsledky jednotlivých zemí od sebe příliš neliší - např. v 
Hong Kongu je to 60 %, v České republice 55 % a v nejméně úspěšném Polsku je  to 45 %.

Mimo výsledků v matematické gramotnosti PISA 2003 jsme v předchozí kapitole u 
jednotlivých zemí diskutovali jejich výsledky ve všech testovaných oblastech PISA 2000 i 
PISA 2003 a zároveň i jejich umístnění ve všech dosud uzavřených fázích výzkumu TIMSS. 
Všechny tři analyzované země, které dosáhly vynikajících výsledků v matematické gramot
nosti PISA 2003, tj. Hong Kong, Finsko a Nizozemí dopadly i v ostatních výzkumech velmi
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dobře. V  oblasti matematiky, přírodních věd i čtení jsou jejich výsledky v PISA i TIMSS 
statisticky významně větší než mezinárodní průměr.

Mezi zeměmi střední Evropy dopadá v matematice a přírodních vědách nejlépe Česká 
republika společně s Rakouskem. Za nimi následuje Slovensko. Ve čtenářské gramotnosti je 
nejlepší Rakousko. Co se týče postkomunistických zemí, lze konstatovat, že jejich výsledky 
jsou lepší v matematice a přírodních vědách než ve čtení. Dále se jim  více daří ve vý
zkumu TIMSS než PISA, což je pravděpodobně dáno odlišným zaměřením obou výzkumů 
diskutovaným v části 1.2.

Porovnání zemí podle vlivu různých typů škol na M G
>✓ '  1  Ozaku

Ze všech studovaných osobních, rodinných a školních faktorů má ve všech zemích (vyjma 
Finska a Polska, kde tento efekt nelze analyzovat) nejpodstatnější vliv na výsledek v testu 
matematické gramotnosti typ školy. Z metodologického hlediska je  komplikované tento 

efekt mezi zeměmi porovnávat. V  každé zemi navštěvují totiž patnáctiletí žáci jiné typy 
škol. V  některých zemích, jako je např. Německo a Nizozemí, je struktura vzdělávacího 
systému složitá. Naopak v jiných zemích, jako je např. Finsko, komplikovaná není a všichni 
patnáctiletí žáci dochází do jednoho typu školy.

V  současné době často kritizovaná brzká selekce dětí do různých vzdělávacích proudů se 
týká především Německa. V  deseti letech jsou děti rozdělovány do pěti různých typů škol. V 
Nizozemí dochází к prvnímu dělení žáků v jejich dvanácti letech. Děti jsou rozdělovány do 
třech masových proudů. Oproti tomu ve Finsku a Polsku jsou všechny děti do šestnácti let 
společně v jednom typu školy. V  ostatních zemích jako je Slovensko, Maďarsko a Rakousko 
jsou děti děleny do dvou různých typů škol v deseti letech, jeden z proudů je však masový. 
V  České republice dochází к prvnímu rozdělení dětí do dvou proudů v jedenácti letech, 
kdy se mohou přihlásit na osmileté gymnázium. V  Hong Kongu podobně jako v Nizozemí 
jsou děti rozděleny ve dvanácti letech do třech různých typů škol. Cím dříve jsou děti 
rozdělovány do různých škol, tím více je volba typu školy závislá na jejich rodičích.

Mimo skutečnosti, že jednotlivé typy škol jsou v různých zemích různé a efekt typu 
školy zahrnuje zčásti i vliv vzdělání rodičů, komplikuje porovnání i velmi pravděpodobný 
problém endogenity. Efekt typu školy totiž pravděpodobně částečně zachycuje i vliv nadání 
dětí. Tento problém by mohl být vyřešen např. využitím panelových dat (stejní žáci by 
byli pozorováni ve více časových obdobích).

Přes všechny tyto metodologické problémy můžeme země zhlediska vlivu typu školy
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porovnat pom ocí rozdílů škol s největším a nejmenším efektem. Z hlediska této variability 
mezi školními typy jsou na tom nejhůře Nizozemí, Česká republika, Rakousko a Slovensko. 
Rozdíl mezi efektem nejlepší a nejhorší školy se pohybuje v Nizozemí kolem 45 procentních 
bodů, v České republice, Rakousku a Slovensku kolem 35 procentních bodů. V  Nizozemí 

se jedná o rozdíl mezi efektem VWO 4/5 a VMBO BB, v České republice o rozdíl mezi 
víceletým gymnáziem  a (středním) odborným učilištěm, v Rakousku o rozdíl mezi Allge

meinbildende höhere Schule a Hauptschule a na Slovensku podobně jako v České republice 
o rozdíl mezi víceletým gymnáziem  a učilištěm. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe Hong 
Kong, kde je  rozdíl mezi největším efektem příslušícímu grammar school a nejmenším 
efektem příslušícímu technical school a prevocational school roven 18 procentních bodů. 
V  Německu a Maďarsku tento rozdíl činí 30 procentních bodů (Německo - Gymnasium & 
Hauptschule, Maďarsko - Gimnázium & Szakiskola).

Při tomto porovnání zemí si musíme být vědomi toho, že uvedené rozdíly mezi průměr
nými efekty závisí na tom, zda-li bereme v úvahu i různá zaměření v rámci jednoho 
typu školy (např. Nizozemí - studovány čtyři různé programy v rámci jednoho typu školy 
VMBO) či zda je více různých typů škol kódováno jako jeden typ (např. Hong Kong - 
technical school a prevocational school sloučeny do jedné kategorie).

Poznamenejme, že ve Finsku a Polsku není vliv školního typu studován, protože všichni 
patnáctiletí žáci navštěvují pouze jeden typ školy.

zemí podle vlivu vzdělání rodičů na M G dětí

Při porovnání zemí podle vlivu vzdělání rodičů na výsledek jejich dětí v testu matematické 
gramotnosti musíme být podobně jako v případě vlivu typu školy opatrní. Ve všech zemích 
s různými typy škol pro patnáctileté žáky je vzdělání rodičů nejvíce ze všech ostatních 
proměnných korelováno s typem školy, tj. děti rodičů s vysokým resp. nízkým stupněm 
vzdělání navštěvují s větší pravděpodobností lépe resp. hůře dopadající typy škol. Efekt 
vzdělání rodičů tudíž v zemích s různými typy škol zachycuje zbytkový efekt jejich vzdělání 
po odfiltrování toho, že vzdělaní rodiče posílají své děti spíše na dobré školy. Jedná se tak 

o působení rodičů na děti během toho, co jsou již na daném školním typu.

V  případě zemí s pouze jedním typem škol pro patnáctileté, tj. Finska a Polska, musíme 
interpretovat tento efekt jiným způsobem. U těchto zemí je v něm podstatně více zahrnut 
efekt nadání dětí (u ostatních zemí je pravděpodobně více zachycen typem školy). Dále se 
nebude jednat o zbytkový efekt vzdělání rodičů jak je tomu v předchozím případě.

Z této úvahy vyplývá, že lze očekávat větší efekt vzdělání rodičů na výsledek ve Finsku

Porovnání
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a Polsku než v ostatních zemích s více typy škol. Vliv nevyššího možného vzdělání rodičů 
odpovídající úrovni ISCED 5A a 6 je dle našeho modelu ve srovnání s nižšími kategoriemi 
vzdělání největší ve Finsku a Polsku. Mezi zeměmi s různými typy škol nehraje zbytkový 
efekt vzdělání signifikantní roli ve třech z nich - Hong Kongu, Nizozemí a Rakousku. V 
případě ostatních zemí tj. České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa je tento efekt 
signifikantní. Jeho hodnota je nevyšší v České republice. Společně se skutečností, že vliv 
typu školy u nás hraje ve srovnání s ostatními zeměmi velmi podstatnou roli, patří Česká 
republika к zemím, kde jsou výsledky žáků v testu matematické gramotnosti nejvíce závislé 
na vzdělání rodičů. Za Českou republikou v tomto srovnání následuje Slovensko.

Dále poznamenejme, že vliv vzdělání matky je ve všech zemích až na Německo a Slo
vensko větší než vliv vzdělání otce. Stejný závěr je uveden ve studii Marks (2007), kde je 
zkoumán vliv vzdělání a povolání rodičů na výsledky jejich dětí ve škole.

Porovnání zemí podle vlivu pracovního zatížení matky 
na M G dětí

Pracovní zatížení matky tj., zda matka pracuje na plný úvazek, částečný úvazek, je ne
zaměstnaná či je paní v domácnosti, nemá signifikantní vliv na výsledek dětí ve třech z 
devíti analyzovaných zemích - České republice, Německu a Rakousku. V  ostatních zemích 
až na Nizozemí tj. Finsku, Hong Kongu, Maďarsku, Polsku a Slovensku má plný úvazek 
matky signifikantně větší či s ostatními kategoriemi srovnatelný efekt. V  Nizozemí jako 
jediné zemi tomu tak není - signifikantně větší vliv než plný úvazek má částečný úvazek i 
práce v domácnosti (v obou případech je hodnota efektu přibližně 2 procentní body).

Ve všech šesti zemích se signifikantním vlivem pracovního zatížení matky má nejnižší 
efekt nezaměstnanost. Ve srovnání s plným úvazek je hodnota tohoto efektu záporná, 
pohybuje se v rozmezí —6 až —2 procentních bodů. Nejmenší vliv je  zaznamenán v Polsku 
( - 6 ) ,  následují ho země jako je Finsko ( - 5 ) ,  Slovensko ( —4), Maďarsko a Nizozemí ( - 3 )  
a Hong Kong ( - 2 ) .

Vliv toho, že matka pracuje na částečný úvazek, je  ve srovnání s prací matky na plný 
úvazek ve třech zemích menší. Konkrétně se jedná o Polsko (—5), Finsko ( - 3 )  a Maďarsko 

( - 3 ) .
Práce v domácnosti má opět ve srovnání s plný úvazkem negativní vliv na výsledek 

pouze ve dvou zemích, Maďarsku (—2) a Polsku ( - 3 ) .  V  Polsku je  však hodnota tohoto 

efektu velmi variabilní.
Celkově lze konstovat, že práce matky na plný úvazek má ze všech čtyř studovaných
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kategorií pracovního zatížení matky nejvíce pozitivní vliv na výsledek dětí v testu mate
matické gramotnosti. Tento závěr však může být ovlivněn výběrem zemí. V  zemích střední 
Evropy jsou rodiny více závislé mimo příjmu otce i na příjmu matky než v zemích zá
padní Evropy. Jak je ukázáno v studii Marks (2007), příjem rodiny má signifikantní vliv 

na výsledky dětí ve škole.

Porovnání zemí podle odlišnosti výsledků dívek a chlapců 
v M G

Ve většině zemí je vliv pohlaví signifikantní, chlapci jsou lepší než dívky. V  České republice, 
Německu, Slovensku, Maďarsku a Hong Kongu je průměrná hodnota efektu 5, v Nizozemí 
3 a v Polsku 2 procentní body. Pouze ve Finsku není efekt signifikantně odlišný od nuly.

V  přehledu literatury jsme diskutovali článek Lorenzo et al. (2006), v němž je uká
záno, že rozdíl ve výsledcích dívek a chlapců v hodinách fyziky lze redukovat podporou 
vzájemné spolupráce žáků a redukováním soutěživosti, přičemž to není na úkor zhoršení 
výsledků chlapců. Na finských školách je spolupráce velmi podporována. Naše výsledky 
tudíž podporují závěr uvedeného článku.

Porovnání zemí podle vlivu jazyka na M G

Ve všech zemích byla skupina dětí, které doma mluví převážně jiným jazykem než je ja
zyk testu, velmi malá. V  případě Polska jsme z důvodu nedostatku pozorování vliv této 
proměnné nezkoumali. V  Maďarsku bylo těchto dětí ve vzorku pouze 22, v případě České 
republiky, Finska a Nizozemí se jejich počet pohyboval kolem 60. Relevantnost vlivu této 
proměnné je tedy v těchto zemích diskutabilní.

Největší absolutní počet cizinců byl ve vzorku žáků Slovenska (přibližně 370, převážně 
se jednalo o děti maďarské národnosti), dále Hong Kongu (přibližně 280), Rakouska (při
bližně 200, převážně se jednalo o děti srbské, chorvatské a turecké národnosti) a Německa 
(přibližně 130, převážně jsou to děti ruské a turecké národnosti). Ve všech těchto čty
řech zemích je  vliv jazyka odlišného od jazyka testu negativní. Jazyk, kterým děti mluví, 
hraje tudíž podstatnou roli. Největší vliv této proměnné je na Slovensku ( —11 procent
ních bodů), dále v Rakousku ( - 8  procentních bodů), Německu ( - 7  procentních bodů) a 
nakonec v Hong Kongu (—3 procentní body).
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Porovnání zemí podle vlivu proměnných vztahujících 
se к vyučovaní matematiky na M G žáků

Ve všech zemích jsme studovali vliv čtyř proměnných úzce se vztahujících к vyučování 

matematiky. Konkrétně se jednalo o motivaci studentů učit se matematiku kvůli budoucímu 
povolání, pom oc učitelů matematiky během hodin, dobu strávenou nad domácími úkoly a 
počet hodin vyučování matematiky.

Ve všech zemích má motivace studentů a domácí úkoly signifikantní vliv na výsledek v 
testu matematické gramotnosti. Cím více je student motivován, tím lepší výsledek dosáhl. 
Nejvyšší hodnota efektu motivace je ve Finsku (6), dále Polsku (5), Hong Kongu (4) a 
Slovensku (4). Naopak nejnižší je v Nizozemí (1), Maďarsku (2) a Německu (2). V České 
republice je hodnota tohoto efektu ve srovnání s ostatními zeměmi průměrná (3). Mimo to, 
že je tento efekt ve všech zemích signifikantí, je také jeho hodnota velmi vysoká. Motivace 
studentů je měřena na čtyřbodové škále. Ve všech zemích, až na Rakousko, velmi malé pro

cento dětí uvedlo, že nejsou vůbec motivované. Reálně se tedy jejich motivace pohybovala 
na třech různých stupních. Avšak vzhledem к tomu, že na jeden stupeň motivace připadá v 
analyzovaných zemích v průměru více než 3 procentní body, může možné zvýšení motivace 
o dva stupně vést za jinak stejných podmínek ke zvýšení výsledku o 6 procentních bodů.

V  případě domácích úkolů jsme dospěli ve všech zemích až na Hong Kongu к intuitivně 
spornému závěru - čím větší počet hodin žák stráví nad domácími úkoly, tím horšího 
výsledku dosáhne. Efekt počtu hodin je  tedy záporný. Jak jsme již zmiňovali v analýzách 
jednotlivých zemí, důvodem může být problém endogenity. Nadanější děti se věnují danému 
domácímu úkolu kratší čas. Tento problém je též diskutován ve studii Schuman et al. (1985). 
V  tomto článku je ukázáno, že množství času strávené studiem nemá signifikantní vliv na 
výsledek v GPA, což nebylo ve shodě s hypotézou autorů o pozitivním vlivu studia. Jako 
jedno jedno z možných vysvětlení byl též zmíněn uvedený problém endogenity.

Co se týče počtu hodin vyučování matematiky, signifikantní efekt byl identifikován v 
sedmi analyzovaných zemích. V Německu a Polsku není tento efekt siginifikantně odlišný 
od nuly. V  České republice má délka vyčování matematiky ve srovnání s ostatními zeměmi 
největší vliv - na jednu vyučovací hodinu (60 minut) připadá efekt 3 procentních bodů. V 
ostatních zemích se signifikantním efektem je to pouze 1 procentní bod. Efekt je sice ve 
většině zemí významný, avšak jeho hodnota není příliš vysoká. К podobnému závěru došel 
ve své studii Eren -  Milimet (2005).

Nejmenší roli z proměnných vztahujících se к vyučování matematiky má pom oc učitelů. 
Vliv pomoci učitelů není signifikantní v pěti ze všech devíti analyzovaných zemí. Konkrétně
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se jedná o Českou republiku, Německo, Polsko, Maďarsko a Rakousko. Naopak ve všech 
třech úspěšných zemích, tj. Hong Kongu, Finsku a Nizozemí, tento efekt signifikantní je. 
Zvýší-li se intezita pom oci učitelů na čtyřbodové škále o jeden stupeň, zvýší se výsledek 
žáků ve všech těchto zemích o jeden procentní bod.

Porovnání zemí podle vlivu školních faktorů na výsle
dek v M G žáků

Mimo vlivu školního typu na výsledek v testu matematické gramotnosti jsme ve všech 
zemích zjišťovali též vliv dalších školních faktorů - lokality školy, počtu studentů, nedo
statku učitelů matematiky, vybavenosti školy počítači, entuziazmu učitelů a toho, zda je 
škola soukromá či státní. Nejpodstatnější roli v tomto ohledu sehrál typ školy, jak jsme již 
diskutovali v úvodu této kapitoly. Z ostatních školních faktorů to je  velikost lokality, kde 
se škola nachází, a počet studentů.

Vliv velikosti lokality školy je signifikantní v šesti zemích, avšak v některých z nich 
je pozitivní (čím větší lokalita, tím lepší výsledek) a v některých negativní (čím větší 
lokalita, tím horší výsledek). V  České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku je tento 
efekt pozitivní. Jeho hodnota je rovna 2 procentní body. To znamená, že pokud žák přejde 
v těchto zemích do školy ve větší lokalitě (velikost lokality je  měřená na pěti bodové škále), 
tak se za jinak stejných podmínek zlepší jeho výsledek o 2 procentní body. V Nizozemí 
a Německu je hodnota efektu negativní (Nizozemí —2, Německo - 1 ) .  Velikost efektu v 
zemích jak s pozitivním, tak negativním vlivem je relevantní, např. v České republice je 
rozdíl výsledků dětí na vesnicích a Praze roven 8 procentním bodům. Ve Finsku a Rakousku 
nehraje velikost lokality signifikantní roli. Nezáleží tedy na tom, zda-li žák navštěvuje školu 
s určitými, pevně danými charakteristikami ve městě či na vesnici. V  Hong Kongu nebyla 
tato proměnná zahrnuta do analýzy (Hong Kong je jedno ohromné město).

Velikost školy tj. její počet studentů je  signifikantní v pěti z devíti analyzovaných zemí. 
Největší efekt tohoto faktoru je v Hong Kongu (0,04), dále následuje Maďarsko (0,008), 
Rakousko (0,004), Finsko (0,003) a Nizozemí (0,002). Velikost efektu však není oproti 
lokalitě příliš vysoká, výjimkou je Hong Kong. Na 100 studentů připadá v Hong Kongu 
efekt 4 procentní body, v Maďarsku je to pouze 0,8 procentních bodů. V  ostatních zemích 
tj. České republice, Německu, Polsku a Slovensku je vliv této proměnné nesignifikantní. Ve 
svém článku Cotton (1996) dochází к odlišnému závěru. Na menších školách dosahují žáci 
dle jeho studie lepších výsledků.

Nedostatek učitelů matematiky na školách signifikantně ovlivňje výsledek žáků v České
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republice, Finsku a Německu. Hodnota efektu je  v těchto zemích dle očekávání záporná, 
v České republice a Finsku je rovna -2 ,  v Německu je to —1. Zvýšení nedostatku učitelů 
matematiky na čtyřbodové škále o jeden stupeň tak za jinak stejných podmínek vede 
např. v České republice ke zhoršení výsledku žáka o 2 procentní body. V  těchto zemích 
tedy platí podobný závěr, ke kterému došel Sterling (2004), tj. že nedostatek učitelů se 
odráží na kvalitě výuky a následně vede к horším výsledkům žáků. V  ostatních zemích 
tato proměnná však významný efekt nemá.

Nejmenší roli ze školních faktorů sehrála vybavenost školy počítači, nadšení učitelského 
sboru na dané škole a to, zda-li je  škola soukromá či státní. Průměrný počet studentů na 
počítač nemá ani v jedné zemi na výsledek v matematické gramotnosti signifikantní vliv. 
V  naší analýze jsme nezjišťovali vliv využití počítačů během hodin určitého předmětu na 
následné výsledky žáků v tomto předmětu. Diskutovali jsme pouze nepřímý vliv vybave
nosti školy počítači na matematickou gramotnost. Metaanalýza Kulik (1994) shrnuje, že 
přímé využití počítačových technologií ve výuce vede ke zlepšení nejen výsledků žáků a 
také jejich přístupu к výuce.

Rozdíl mezi soukromými a státními školami je signifikantní pouze ve Finsku a Německu. 
Znaménko efektu je však v těchto zemích rozdílný. V  Německu jsou to 3 procentní body 
ve prospěch soukromých škol. Ve Finsku je tomu naopak, efekt je roven —3 procentním 
bodům. Nutno však dodat, že vliv jednotlivých soukromých škol je ve Finsku signifikantně 
variabilní. V  ostatních zemích je  průměrný efekt soukromých a státních škol srovnatelný. 
Ve své studii Braun et al. (2006) ukazuje, že pokud porovná vliv soukromých a státních 
škol očištěných o další proměnné jako je  např. lokalita školy či její velikost, neshledává 
mezi nimi signifikantní rozdíl. Jeho výsledky se týkají USA. V  naší analýze jsm e provedli 
podobnou analýzu v osmi evropských zemích a Hong Kongu, přičemž v sedmi z těchto 
zemí platí stejný závěr jako pro USA.

Nadšení učitelů pro práci na dané škole má signifikantní vliv na výsledek pouze ve 
dvou zemích, Hong Kongu a České republice. Sporný závěr se v případě tohoto faktoru 
týká České republiky. Hodnota efektu je záporná, a tudíž s rostoucím entuzizmem učitelů 
klesá výsledek žáků. Vysvětlením může být to, že data za Českou republiku nebyla v 
datovém souboru PISA správně kódována. V  Hong Kongu je efekt nadšení učitelů měřený 
na čtyřbodové škále pozitivní, jeho hodnota je 4 ,5 . V  ostatních zemích tj. Finsku, Nizozemí, 
Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku nehrála tato proměnná významnou 
roli, což je ve shodě se závěry studií McKinney et al. (1983) a Land (1980).
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Kap. 6. Porovnání zemí

Důvody vynikajících výsledků Hong Kongu, Finska a 
Nizozemí

V závěru této kapitoly o porovnáni zemí se nabízí následující otázka: Co stojí za vynikají
cími výsledky Hong Kongu, Finska a Nizozemí v matematické gramotnosti? Je zřejmé, že 

odpovědět na tuto otázku není snadné.

V  naší práci jsme ukázali, že vliv osobních, rodinných a školních faktorů na výsledek v 
MG je v těchto zemích velmi často různý tj., že podstatnou roli z hlediska vlivu na výsledky 
dětí hrají jiné proměnné. Zatímco Nizozemí je zemí s velkým efektem typů škol, ve Finsku 
navštěvují všichni patnáctiletí žáci pouze jeden typ školního zařízení. Zatímco práce matky 
na plný úvazek má v Nizozemí ve srovnání s částečným úvazkem negativní efekt, v Hong 
Kongu se tyto efekty neliší a ve Finsku má tento efekt obrácené znaménko než v Nizozemí. 
Zatímco v Hong Kongu a Nizozemí jsou chlapci lepší než dívky, ve Finsku je vliv pohlaví 
nesignifikantní. Zatímco nedostatek učitelů matematiky hraje ve Finsku negativní roli, v 
Hong Kongu a Nizozemí je  jeho vliv nepodstatný.

Na druhou stranu jsme analyzovali i vliv jedné proměnné, která má na výsledek v testu 
nejen v těchto zemích signifikantní efekt. Jedná se o motivaci dětí učit se matematiku a to 
z důvodu, aby v budoucnu mohly snadněji najít zaměstnání. Ve všech zemích je  vliv této 
proměnné pozitivní. Motivace dětí tedy hraje podstatnou roli a má smysl se na ní velmi 
soustředit. Zvýšení motivace dětí by obecně s sebou mělo přinést významné zlepšení jejich 
výsledků.

Dosáhnutí vynikajících výsledků a jejich malá závislost na socioekonomických faktorech 
je hodnoceno jako velmi pozitivní. V  tomto ohledu je na tom nejlépe Finsko, které dosáhlo 
vynikajících výsledků i v případě, že všichni děti chodí do jedné školy a v raném věku se 
nedělí do různých vzdělávacích proudů.

Zatím jsme však neuvedli důvody, které mohou stát za vynikajícími výsledky všech tří 
zemí. Celkově lze říci, že ve všech třech zemích je školství věnována velká pozornost. V 
případě Hong Kongu je  to však jiným způsobem než ve Finsku a Nizozemí. V  Hong Kongu 
je zásadním cílem všech studentů (a jejich rodičů) získat místo na prestižní škole, к čemuž 
je nutné uspět v náročných externích testech. Ve srovnání s evropskými zeměmi je kladen 

velký důraz na výkon. Ve Finsku a Nizozemí je důležitým cílem školství, aby co nejvíce 
studentů absolvovalo vysokou školu. Ve Finsku je podíl lidí s nejvyšším stupněm vzdělání 
největší ze všech evropských zemí, v Nizozemí je jejich podíl také velmi velký. Ve Finsku 
byl na podporu zlepšení znalostí a intelektových dovedností žáků v oblasti matematiky a 
přírodních věd financován celonárodní projekt LUMA. Druhotným cílem tohoto projektu
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bylo zlepšení výsledků dětí na mezinárodních soutěžích.
Tento důvod se zdá být relevantní i v jiných zemích jako je např. Polsko. V  poslední 

době velmi často diskutované otázky týkající se školství a probíhající reformy přispívají ke 
zlepšení výsledků polských žáků v mezinárodních srovnávacích výzkumech.
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Všechny země - deskriptívni statistiky

Kap. 6. Porovnání zemí

Tabulka 6.1 Všechny země - Základní popisné statistiky

% Dívek Cizinců soukr. škol

Česká republika 49 1 5
Finsko 52 1 7
Hong Kong 53 4 91
Maďarsko 48 1 12
Německo 52 5 9
Nizozemí 49 3 80
Polsko 51 0 1
Rakousko 50 7 10
Slovensko 50 1 10

Tabulka 6.2 Všechny země - Nabídka práce matky

% plný
úvazek

částečný
úvazek

nezamě
stnaná

domácnost,
důchod

Česká republika 80 5 5 10
Finsko 72 11 5 11
Hong Kong 35 11 5 48
Maďarsko 68 8 6 19
Německo 34 40 5 22
Nizozemí 25 49 4 22
Polsko 51 8 16 25
Rakousko 37 34 2 27
Slovensko 79 4 9 8

Tabulka 6.3 Všechny země - Vzdělání matky a otce (v %)

vzdělání matky - ISCED vzdělání otce - ISCED
0 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6 0 1 2 3B,C ЗА,4 5B 5A,6

Česká republika 0 1 3 27 48 2 20 0 0 2 36 36 1 24
Finsko 0 5 11 0 26 32 26 0 8 13 0 27 26 26
Hong Kong 9 31 27 19 7 4 3 6 28 30 18 8 5 5
Maďarsko 0 0 14 17 42 7 21 0 0 8 31 37 5 19
Německo 5 1 12 31 27 8 17 5 1 9 26 20 16 23
Nizozemí 0 7 17 0 45 0 30 0 6 14 0 37 0 43
Polsko 1 0 5 25 53 5 12 4 0 4 33 44 7 8
Rakousko 0 2 10 49 18 16 6 0 1 8 41 12 26 11
Slovensko 0 0 3 18 58 2 18 0 0 2 25 48 2 23
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Tabulka 6.4 Všechny země - Motivace učit se matematiku a pom oc učitele (v %)

Motivován ? Pomoc učitelů ?
vůbec ne ne ano velmi nikdy někdy většinou vždy

Česká republika 3 16 63 18 5 19 35 42
Finsko 2 9 62 26 5 20 39 36
Hong Kong 3 13 67 16 3 29 44 24
Maďarsko 6 22 56 15 10 27 37 27
Německo 5 16 49 30 13 29 33 25
Nizozemí 6 22 60 11 8 26 39 27
Polsko 3 10 69 18 8 31 39 23
Rakousko 17 31 37 14 15 26 33 26
Slovensko 4 15 64 16 10 34 35 21

Tabulka 6.5 Všechny země - Lokalita (v %)

vesnice malé
město město velké

město
ohromné
město

Česká republika 5 25 47 14 9
Finsko 13 33 31 23 0
Hong Kong 0 0 0 0 100
Maďarsko 1 13 39 26 20
Německo 4 29 37 19 11
Nizozemí 1 12 52 35 0
Polsko 39 11 27 17 5
Rakousko 11 36 26 11 15
Slovensko 5 22 53 19 0

Tabulka 6.6 Všechny země - Nedostatek aprobovaných učitelů matematiky a nadšení učitelů 
pro práci (v %)

žádný

Nedostatek učitelů 
velmi spíše 
malý velký velký žádné

Nadšení učitelů 

malé velké velmi
velké

Česká republika 81 12 7 0 0 17 79 4
Finsko 76 16 7 1 0 3 74 23
Hong Kong 61 24 13 1 0 6 76 18
Maďarsko 75 17 7 0 0 13 74 13
Německo 59 17 21 4 0 3 70 27
Nizozemí 58 21 16 4 0 0 86 14
Polsko 67 18 10 5 0 3 71 26
Rakousko 82 11 6 1 1 0 52 47
Slovensko 87 8 5 0 0 20 72 8
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Kap. 6. Porovnání zemí

Tabulka 6.7 Všechny země - Domácí úkoly z matematiky - počet hodin týdně

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Česká republika 0 1,0 1,0 1,640 2,0 20
Finsko 0 0,5 1,0 1,466 2,0 21
Hong Kong 0 1,0 2,0 3,210 4,0 25
Maďarsko 0 1,0 3,0 3,286 4,0 24
Německo 0 1,0 2,0 2,601 3,0 20
Nizozemí 0 1,0 1,5 1,885 2,5 20
Polsko 0 2,0 3,0 4,153 5,0 25
Rakousko 0 1,0 1,0 1,721 2,0 24
Slovensko 0 1,0 2,0 3,098 4,0 25

Tabulka 6.8 Všechny země - Počet vyučovacích hodin matematiky týdně

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Česká republika 0 2,25 3,00 2,843 3,00 6,00
Finsko 0 2,25 2,25 2,586 3,00 9,00
Hong Kong 0 3,50 4,08 4,466 5,25 14,58
Maďarsko 0 2,25 3,00 2,709 3,00 9,58
Německo 0 2,25 3,00 2,934 3,00 15,75
Nizozemí 0 2,25 2,50 2,516 3,33 13,50
Polsko 0 3,00 3,75 3,431 3,75 13,50
Rakousko 0 1,67 2,50 2,745 3,33 15,83
Slovensko 0 2,25 3,00 3,143 3,75 11,08

Tabulka 6.9 Všechny země - Počet studentů

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Česká republika 42 384 531 545,3 676 2401
Finsko 29 254 350 364,6 446 991
Hong Kong 259 956 1078 1061,0 1174 1500
Maďarsko 0 299 474 505,7 648 1671
Německo 100 448 664 674,2 898 1596
Nizozemí 0 550 980 1011,0 1372 2617
Polsko 18 253 364 426,8 594 1174
Rakousko 47 280 525 667,4 906 3086
Slovensko 87 363 513 555,1 711 1285
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Tabulka 6.10 Všechny země - Počet studentů na jeden počítač

minimum dolní
kvartil

medián průměr horní
kvartil

maximum

Česká republika 0,7113 12,500 20,620 24,660 29,00 278,50
Finsko 1,9050 6,195 9,050 11,720 12,53 266,00
Hong Kong 2,5300 5,429 7,190 8,577 9,84 81,80
Maďarsko 0,0000 5,600 10,230 12,970 15,87 366,00
Německo 2,9430 14,690 21,800 29,890 33,20 279,80
Nizozemí 0,0000 8,260 12,280 13,500 16,31 38,47
Polsko 1,8000 16,280 25,370 27,500 36,63 71,00
Rakousko 1,1350 4,208 7,386 13,210 13,20 250,00
Slovensko 3,3140 18,940 28,500 47,030 46,00 599,00

Tabulka 6.11 Všechny země - Celkový výsledek v testu matematické gramotnosti
• ■ dolní minimum

kvartil
medián průměr horní

kvartil
maximum

Hong Kong 0 43,48 63,51 59,86 78,26 100
Nizozemí 0 41,43 58,33 57,09 75,00 100
Finsko 0 41,67 58,33 57,04 73,91 100
Česká republika 0 37,50 57,69 55,37 75,00 100
Rakousko 0 33,33 50,00 50,32 66,67 100
Německo 0 30,77 50,00 49,77 68,06 100
Slovensko 0 31,43 48,65 48,65 66,67 100
Maďarsko 0 28,57 45,45 45,96 63,04 100
Polsko 0 27,78 44,44 45,22 62,16 100
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Závěr

V naší práci jsme se zabývali zjišťováním vlivu vybraných osobních, rodinných a školních 
faktorů na úroveň matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v šesti zemích střední 
Evropy (české republice, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku) a v zemích 
s vynikajícími výsledky v matematické gramotnosti (Finsku, Hong Kongu a Nizozemí). 
Vliv faktorů v jednotlivých zemích jsme následně mezi sebou porovnali. Z této analýzy 
vyplynula celá řada zajímavých závěrů.

Velký vliv na výsledek má ve všech zemích např. typ školy, kterou žák navštěvuje. 
Efekty různých školních institucí se v některých zemích (např. Nizozemí, Česká republika, 
Rakousko a Slovensko) od sebe liší až čtyřiceti procentními body. Ve Finsku a Polsku 
však efekt různých typů škol zkoumán není, protože zde existuje pouze jeden typ školního 
zařízení pro všechny patnáctileté žáky. Výsledky těchto dvou zemí jsou tedy ve srovnání s 
ostatními zeměmi ovlivněny odlišným způsobem.

Z ostatních základních charakteristik školy má v některých zemích vliv na výsledek ve

likost školy (např. Hong Kong a Nizozemí) a její lokalita (např. Česká republika, Maďarsko, 
Polsko a Slovensko). Velikost školy má v těchto zemích vždy pozitivní efekt. Podobně je 
tomu i s velikostí lokality, záporný efekt této proměnné je identifikován pouze v Nizozemí 
a Německu.

Soukromé či státní školy, nedostatek aprobovaných učitelů matematiky, vybavení škol 
počítači a nadšení učitelů pro práci nehrají v naší analýze ve většině zemí podstatnou roli.

Z charakteristik vztahujících se přímo к vyučování matematiky či vztahu žáků к ma
tematice samotné má ve všech zemích signifikantní vliv míra přesvědčení žáků, že učit 
matematiku se z důvodu snadnějšího nalezení zaměstnání vyplatí. Důležité tedy je zvyšo
vat motivaci žáků ke studiu matematiky a diskutovat s nimi problémy z reálného života, 
jejichž řešení vyžaduje aplikaci různých poznatků z matematiky.

Osobní a rodinné faktory hrají ve většině zemí též podstatnou roli. Rozdíl mezi chlapci 

a děvčaty očištěný o ostatní proměnné není signifikant! pouze ve Finsku. Finsko je tedy 
příkladem země, ve které se daří redukovat vliv pohlaví na výsledky v testech. Důvodem
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Závěr

může být velký důraz na spolupráci žáků, která je dle studie Lorenzo et al. (2006) pro 
snižování rozdílu ve výsledcích chlapců a dívek velmi důležitá.

V  naší analýze jsme ukázali, že rodiče mají výrazný vliv na výsledky svých dětí. Děti 
vzdělaných rodičů jsou na lépe dopadajících typech škol, což je  do jisté míry podporováno 
brzkou selekcí dětí do různých vzdělávacích proudů. Velmi znatelný je tento problém např. 
v Německu, kde jsou děti již ve svých deseti letech rozdělovány do třech typů škol, což 
většinou určí jejich celou následující vzdělávací dráhu. Vliv vzdělání rodičů však výběrem 
školy vyčerpán není. Vzdělanější rodiče své děti během studia více podporují, což vede 
к dalšímu zvyšování rozdílu výsledků dětí. Dále ve většině zemí jsme při srovnání vlivu 
vzdělání matky a otce došli к závěru, že vzdělání matky hraje důležitější roli.

Společně se vzděláním matky jsme v naší analýze zjišťovali i vliv jejího pracovního 
vytížení. V  Nizozemí, které je specifické svou legislativní podporou částečných úvazků, má 
práce matky v domácnosti či práce na částečný signifikantně větší efekt než práce matky 
na plný úvazek. V  ostatních zemích má plný úvazek srovnatelný či větší vliv než ostatní 
možné kategorie (tj. částečný úvazek, práce v domácnosti a nezaměstnanost).

Pro zjištění vlivu vybraných faktorů na úroveň matematické gramotnosti jsme použili 
hierarchický model. Jedná se o statistický model, který zachycuje hierarchickou strukturu 
v datech. Volba tohoto modelu byla v našem případě přirozená - hierarchická struktura 
v našich datech je tvořena tím, že máme žáky navštěvující jednotlivé školy, které jsou 
určitého typu. Random effects model, jeden ze speciálních případů hierarchického modelu 
explicitně zachycující různé úrovně v datech, přinášel ve všech zemích signifikantně více 
informace než model lineární regrese. Díky využití hierarchických modelů jsme tedy získali 
mnohem přesnější odhady koeficientů.

Uvedenou analýzu dat by však šlo ještě rozšířit o další prvky. Některé proměnné nemusí 
mít na výsledky žáků homogenní vliv, např. zvyšování počtu vyučovacích hodin matema
tiky může mít pozitivní vliv na nadané žáky, ale negativní vliv na slabší žáky (viz studie 
Eren -  Milimet (2005)). Dále některé proměnné nemusí mít lineární vliv na výsledek žáka. 
V případě vzdělání rodičů jsme sice tento lineární vztah nepředpokládali, ale v případě 
velikosti lokality, v níž leží škola, jsme toto učinili. Dalším problematickým aspektem je i 
kauzální vliv proměnných na výsledek. Z tohoto pohledu by bylo vhodné zařadit do ana
lýzy další proměnné. Setkali jsme se i s problémem endogenity. Vliv času stráveného nad 
domácími úkoly z matematiky byl pravděpodobně z tohoto důvodu ve většině zemí shledán 
jako negativní. Tento problém by šel řešit pozorováním dětí ve více časových obdobích pro 
získání panelových dat nebo sestavením strukturálního modelu.

Mimo tato možná rozšíření týkající se především metodologie zpracování dat, by bylo 
zajímavé, kdybychom zařadili do analýzy více zemí, tedy nejen země střední Evropy.
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Summary

In this work we investigate the impact of selected personal, family and school characteristics 
on the level o f mathematical ability of fifteen year old pupils from 6 countries o f the Central 
Europe (Czech Republic, Hungary, Germany, Poland, Austria and Slovakia) and from 
countries with excellent results in mathematics (Finland, Hong Kong and the Netherlands). 
Then we compare the impact of the factors in the individual countries. Much can be 
concluded from this analysis.

The type o f school attended by the pupil has a great impact. The maximal difference 
between type o f schools can come up to 40 percentage points in some countries (CR, 

Hungary, Poland and Slovakia). We do not discuss this factor in Finland and Poland, 
where all fifteen year olds attend one type of school. The results in these countries are 
therefore determined differently.

As for other basic characteristics of the school, the size matters in some countries (Hong 
Kong and the Netherlands) and has always a positive effect. The urbanization level of the 
place o f the school (the size of the village or city) is also positively correlated with the 
mathematics result. Here the Netherlands and Germany form an exception.

The status o f the school (public vs. private), lack o f well-educated teachers, equipment 
of the school and enthousiasm of the teachers play just a minor role in most of the countries.

When we consider the math classes the pupil attends and his or her attitude to it, we 
find that pupils’ belief about the usefulness of mathematics in their future life improves 
the results significantly in all countries. We conclude that it is important to motivate 
pupils better and to discuss real life problems with them, whose solution involves use of 
mathematics.

Personal and family factors are of major importance in most countries. The difference 
between boys and girls (controlling for all other factors) is insignificant only in Finland. 
The reason for this Finnish success can be the emphasis on cooperation among pupils, 
which is according to some studies important when confronting the sex difference in math 
abilities.
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Our analysis shows that parents play an important role in the results of their children. 
Children o f educated parents attend better schools. This phenomenon is further strengh- 
tened by early selection into educational streams. The problem is very visible in Germany, 
where life-changing selection into educational streams happens at the age of ten years. 
School selection is not the only channel through which parents influence the results of 
their children. More educated parents also support their children more during their stu
dies. We find that education o f the mother is usually more important than the education 
of father.

We also study the importance o f the labor market activity of the mother. We find that 
in most countries children o f full time working mothers perform better (or at least not 
worse) than children o f part time working, unemployed or stayhome mothers. The only 
exception is the Netherlands, where part time work is the best choice as the math ability 
of the child is concerned. This may be connected to the higher availability of part time 
jobs in the Netherlands.
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