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Shrnutí 

Diplomová práce se věnuje problematice obliby matematiky u ţáků druhého 

stupně základní školy a faktorům, které ji ovlivňují. Konkrétně se jedná o sebepojetí ţáka 

v matematice, vztah ţáků k matematice, význam matematiky pro budoucnost, osobnost 

učitele matematiky a jeho pedagogické kompetence, klima třídy a vztah rodičů ţáka 

k matematice.  

V teoretické části se zabývám zpracováním a výkladem jednotlivých faktorů, 

které mohou ovlivňovat oblibu matematiky u ţáků, v dostupné odborné literatuře. Dále 

uvádím výsledky výzkumů, které byly na dané téma realizovány, a to v mezinárodním i 

národním měřítku. Praktická část je věnována výzkumu, který jsem na téma faktorů 

ovlivňujících oblibu matematiky realizovala. Jedná se o výzkum kvantitativní a byl 

uskutečněn dotazníkovou metodou. V první fázi byl proveden předvýzkum, který slouţil 

k ověření vhodnosti zkonstruovaných dotazníků. Po upravení dotazníků na základě 

zkušenosti z předvýzkumu bylo provedeno hlavní výzkumné šetření. V závěru praktické 

části jsou uvedeny výsledky mnou provedeného výzkumu a jejich porovnání s výsledky 

mezinárodního výzkumu OECD/PISA 2003. V závěru jsou vyhodnoceny hypotézy a 

shrnuty výsledky výzkumu. Mezi faktory které ovlivňují oblibu matematiky u ţáků, se 

zařadil vliv osobnosti učitele, rodičů a sebehodnocení ţáků. 



Abstract 

This thesis focuses on the popularity of mathematics among pupils of  a lower 

secondary school  and factors affecting it. Specifically, pupils´ self-concept in 

mathematics and pupils´ initial feelings towards mathematics, the importance of 

mathematics for their future, the personality of mathematics teachers and his/her teaching 

skills, class climate and pupils´ parents' feelings towards mathematics. 

The theoretical part deals with the processing and interpretation of the various 

factors that may affect the popularity of mathematics for pupils, as given in literature. 

Research results of this area on both international and national scales are presented. The 

practical part is devoted to my research conducted on factors influencing the popularity of 

mathematics. The research was carried out via a quantitative questionnaire method. The 

pilot study served to verify the suitability of designed questionnaires. The results of the 

main study are carefully discussed (given an opportunistic sample of pupils) in terms of 

my hypotheses and compared to the results of the international research by the 

OECD/PISA 2003. Among the factors that influence the popularity of mathematics 

among pupils most is the influence of teachers’ approach and of parents and a pupil’s 

self-concept. 
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1. Úvod  

Téma své diplomové práce, tedy téma obliby matematiky a faktory, které ji 

ovlivňují, jsem si vybrala, protoţe na něj velmi často naráţím v reálném ţivotě. Uţ při 

studiu oboru učitelství matematiky jsem řešila otázku obliby matematiky u mých 

budoucích ţáků a otázku smysluplnosti výuky matematiky. Často jsem hledala odpověď 

na otázku, proč se to či ono mají ţáci učit.  

Jelikoţ jsem měla to štěstí, ţe jsem ve svém oboru mohla začít pracovat uţ při 

studiu učitelství, začala jsem se s podobnými otázkami setkávat i v kaţdodenní praxi. 

A začala jsem hledat odpovědi. Nejdříve jsem se ptala ve svém okolí, vyprovokovala 

jsem nejednu diskusi na toto téma. Pokud jsem se ptala lidí, kteří matematiku nestudují, 

ani se o ni nezajímají a nepouţívají ji v rámci svého pracovního oboru, setkala jsem se 

s velmi častými odpověďmi typu, ţe matematika kromě základních kupeckých počtů je 

lidem v reálném ţivotě vlastně k ničemu a ve škole to byla zbytečná „otrava“. Při bliţším 

vyptávání většinou vyplynulo, ţe za zbytečné povaţují zejména ty oblasti matematiky, 

které je nebavily – tedy ty, které neměli v oblibě. To pro mě bylo impulsem, začít se 

danou problematikou blíţe zabývat. 

Při studiu dostupné odborné literatury, která je rozepsána v teoretické části, vyšly 

najevo některé faktory, které mají vliv na průběh a úspěšnost vyučování matematice. 

Nacházela jsem odpovědi na otázky, jak se má učitel chovat ve vyučování a jak ho řídit, 

aby byla jeho snaha předat ţákům znalosti a dovednosti efektivní, a jaké jsou ideální 

osobnostní vlastnosti učitele. Dále jak je důleţité ţákovo očekávání úspěchu nebo 

neúspěchu při řešení problému pro jeho motivovanost, jak motivaci zvyšuje fakt, ţe ţáci 

vidí ve svém učení smysl pro budoucnost, a také jak ovlivňuje učení ţáků známkování. 

Také jsem nalezla odpovědi na otázky týkající se obliby matematiky. 

Ve své diplomové práci neřeším otázku, zda je matematika oblíbeným či 

neoblíbeným předmětem, ani se nesnaţím najít odpověď, jakým způsobem zvýšit 

úspěšnost ţáků. Otázka, kterou si kladu, je: Co ovlivňuje vztah ţáků k matematice? 

Co ovlivňuje míru obliby, kterou matematika u jednotlivých ţáků má? Cílem je 

odpovědět na otázku, zda faktory, které jsou povaţovány za důleţité pro efektivnost 

vyučování matematice, mohou nějakým způsobem ovlivnit její oblibu.  
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Práce je zaměřena na ţáky druhého stupně základní školy, neboť např. podle 

výzkumu E. Zapotilové
1
 obliba matematiky na druhém stupni začíná klesat, coţ dovršuje 

středoškolské vzdělávání. Proto si myslím, ţe je vhodné zjistit a zamyslet se nad tím, co 

má vliv na oblibu matematiky u ţáků druhého stupně základních škol, a přispět tak 

do diskuse hledající řešení bránící poklesu jejich pozitivního vztahu k matematice. 

V teoretické části své diplomové práce, se budu věnovat jednotlivým faktorům, 

které jsou povaţovány za důleţité pro efektivnost vyučování matematiky, a výzkumům 

týkajících se postojů ţáků k matematice. Faktory, kterými se budu na základě studia 

literatury zabývat, jsou: motivace ţáka, osobnost učitele, známkování a vztah rodičů 

k matematice. Zvláštní postavení mezi uváděnými faktory zaujímá motivace ţáka. Je jako 

červená nit, prolínající se celým vyučovacím procesem. Motivace je jakýmsi hnacím 

motorem, který ţene ţáka, a tím i proces jeho učení, vpřed. Proto jí bude věnována velká 

pozornost. 

V praktické části své diplomové práce se budu zabývat výzkumem, který se týká 

obliby matematiky a faktorů, které ji ovlivňují. Budu sledovat, jestli mnou vybrané 

faktory mají vliv na vztah ţáků k matematice, a pokud ano, jak je jejich vliv významný. 

K tomu účelu pouţiji dotazník pro ţáky. 

                                                 

1
 viz oddíl 3.2 
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2. Vybrané faktory ovlivňující vyučování 

matematiky 

V této kapitole se budu zabývat faktory, které jsou důleţité pro vyučování 

matematiky. Takových faktorů existuje celá řada, vybrala jsem tedy ty, které jsou 

z hlediska mojí práce nejdůleţitější, ty, které ovlivňují nejen samotný průběh vyučování 

matematiky, ale současně ovlivňují i postoj ţáků k matematice a tedy i její oblibu u nich. 

Faktory jsem vybrala na základě studia pedagogické literatury. 

Prvním faktorem, kterým se budu zabývat, je motivace ţáka. Problematika 

motivace ovlivňuje ostatní faktory, kterými se budu zabývat, a je od nich neoddělitelná. 

Bude se prolínat celou mou prací, a proto se jí na tomto místě budu věnovat obecněji. 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím vyučování matematiky je osoba vyučujícího. 

Budu se tedy zabývat osobností učitele a jeho vlivem na dění ve třídě při vyučování. 

Za další faktory, které ovlivňují oblibu matematiky, jsem z odborné literatury pro účely 

své práce vybrala: hodnocení výsledků ţáků a vztah rodičů ţáků k matematice. 

2.1. Motivace 

Pedagogický slovník definuje motivaci jako „souhrn vnějších i vnitřních faktorů, 

které vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a proţívání. Zaměřují toto 

jednání určitým směrem, řídí jeho průběh a způsob dosahování výsledků. Ovlivňují téţ 

způsob reagování jedince na jeho jednání a proţívání, jeho vztahy k ostatním lidem a 

ke světu.“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008) 

„Motivace je obecné označení podmínek, které determinují lidskou aktivitu. 

Pod označením motivace najdeme všechny pochody, které vysvětlují, či dělají 

srozumitelné chování jedince. Motivace plní trojí funkci: stimuluje, usměrňuje chování a 

dává mu smysl.“ (Trpišovská & Vacínová, 2001) 

Podle Ch. Kyriacou (2004) rozdělujeme motivaci podle vlivů, které motivaci 

způsobují, na motivaci vnější, vnitřní a na očekávání úspěchu.  
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2.1.1.  Vnější motivace 

U vnější motivace ţáci svým výkonem chtějí získat nějakou odměnu, nebo se 

chtějí vyhnout nepříznivým následkům, které by jejich nečinnost měla. Zapojení se 

do výchovně vzdělávacího procesu má tedy za cíl dosaţení nějakého jiného cíle 

(pochvala, dobrá známka, vyhnutí se neúspěchu, vyhlídka na lepší zaměstnání). Cílem 

tedy není činnost samotná, ţáci nemají vnitřní uspokojení z probíraného učiva, to jim 

můţe dokonce připadat zbytečné a nezáţivné. Učební činnost a plnění zadaných úkolů je 

jen prostředkem k dosaţení jiných cílů. (Kyriacou, 2004) 

2.1.2.  Vnitřní motivace 

Naopak vnitřně motivovaní ţáci se zapojují do učebních činností, aby uspokojili 

svou vlastní potřebu; aby uspokojili svou zvědavost, zájem o probírané téma, nebo aby 

získali schopnosti při plnění poţadavků, které jsou na ně kladeny. Vnímají aktivní účast 

jako něco, co jim osobně přinese uţitek bez ohledu na moţnost odměny. Získání daných 

dovedností je pro ně cílem, ne prostředkem k dosaţení dalších cílů. Matematika je sama 

o sobě baví, přináší jim radost z nalezení řešení úlohy, ze samostatného myšlení a hledání 

alternativ. Mohou matematiku vidět třeba jako hru, kdy při dodrţování pravidel dosáhnou 

správného výsledku. Můţeme tedy předpokládat, ţe vnitřně motivovaný ţák bude mít 

matematiku za oblíbený předmět. (Kyriacou, 2004) 

2.1.3.  Očekávání úspěchu 

Další typ motivace, který Ch. Kyriacou (2004) vyděluje, je zaloţena na očekávání 

úspěchu. To znamená, do jaké míry ţáci předpokládají, ţe v určité činnosti budou mít 

pravděpodobně úspěch. Většina ţáků se nebude namáhat s činností, o které si myslí, ţe ji 

nemají šanci úspěšně dokončit. Často se setkáváme s ţáky, kteří nečinně při hodinách 

matematiky sedí a na otázku proč nepracují, odpovídají: „Já to stejně nevypočítám.“ Mají 

totiţ pocit, ţe zadaný úkol je nad jejich síly. Ale také příliš jednoduchý úkol není 

motivující. Můţe se zdát ţákům nudný a nemají důvod, aby se o něj hlouběji zajímali. 

(Kyriacou, 2004) 

V práci V. Hrabala (1989) najdeme vnější motivaci pod pojmem výkonová 

motivace.  
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2.1.4.  Výkonová motivace 

Výkonová motivace vychází z předpokladu existence dvou na sobě nezávislých 

potřeb – potřeby dosaţení úspěšného výkonu a potřeby vyhnout se neúspěchu. Převaha 

jedné, či druhé potřeby, pak určuje zaměření jedince. Výkonové v případě potřeby lepšího 

výkonu, nevýkonové v případě potřeby vyhnout se neúspěchu. Např. vyhýbání se 

situacím, ve kterých je výsledek porovnatelný s výsledky jiných jedinců. (Hrabal 1989) 

Dalším faktorem, který ovlivňuje vztah ţáků k matematice, je učitel.  

2.2. Učitel 

Učitel vedle rodiny představuje jeden z nejdůleţitějších formativních vlivů 

na ţáka. Na učiteli ve velké míře závisí úspěch celého výchovně vzdělávacího procesu. 

Aby měl učitel na ţáky kladný vliv, musí působit jako autorita
2
 a zaujmout je svou 

osobností. „Přitom autorita učitele je značně závislá na jeho společenské a odborné 

pověsti, na jeho charakterových a morálních vlastnostech a řídících schopnostech.“ 

(Kohoutek, 1996) 

Podle pedagogického slovníku je učitel „jeden ze základních činitelů 

vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu.“ 

(Průcha, Walterová & Mareš, 2008) Je to tedy člověk, který soustavně vychovává a 

vzdělává děti, mládeţ nebo dospělé. Ve výchovně vzdělávacím procesu organizuje a řídí 

jak činnost ţáků, tak i svou vlastní pedagogickou činnost
3
. 

Společný cíl všech učitelů, by mělo být předat nastupující generaci to, co v dané 

době a společenském zřízení povaţujeme za nezbytné, lidským způsobem, který lidskost 

v ţácích dále rozvíjí. Učitel má mít osobní vztah k ţákům, vzniklý na základě vzájemné 

interakce, porozumění, odpovědnosti, důvěry a úcty. (Dvořáček, 2004) 

Z odborné literatury (Dvořáček, 2004) (Holoušová, 2008) (Kohoutek, 1996) 

(Vorlíček, 2000) vyplývá, ţe být učitelem znamená plnit důleţitou společenskou roli. 

                                                 

2
 Pedagogický slovník definuje autoritu jako „legitimní moc, uplatňovanou v souladu s hodnotami těch, kdo 

jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si získala jejich souhlas.“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008).  
3
 Zprostředkovávání vědomostí, dovedností, návyků 
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V rukou učitele je, aby se z ţáků stali platní členové společnosti. Současný učitel musí 

vést své ţáky nejen ke zvládnutí sumy vědomostí, ale i k samostatnému přemýšlení, 

ke kladnému přístupu ke světu, k sobě samému, k druhým lidem. Učitel tak vytváří 

předpoklady pro rozvoj nebo stagnaci celé společnosti. Jeho působením projde část 

společnosti, která si odnáší nejen nové vědomosti, ale díky výchovnému působení učitele 

při vyučování i pohled na svět, neboť učitelům je svěřena veliká moc ovlivňovat ideje, 

postoje, hodnoty, vzorce chování, návyky, myšlení mladých lidí (dětí) a jejich touhu 

po dalším sebevzdělávání. Zároveň je vztah učitele a společnosti obousměrný. Učitel má 

moc skrze svou profesi ovlivňovat společnost a společnost na oplátku klade na učitele 

poţadavky, jak nejlépe vykonávat učitelskou profesi. Ovšem představa toho, jaký by měl 

učitel být, se mění podle toho, kdo tuto představu vyjadřuje. Jiné poţadavky na učitele 

mají ţáci, jiné rodiče, vedení školy, školské úřady, teoretičtí pedagogové nebo 

představitelé jednotlivých oblastí společenského ţivota. 

Aby učitel mohl být úspěšný při výkonu svého povolání a mohl zodpovědně 

reagovat na potřeby společnosti a ţáků, musí splňovat jisté poţadavky. 

D. Holoušová (2008) poţadavky pro úspěšné vykonávání učitelské profese rozděluje 

na následující sloţky: Všeobecné vzdělání a široký filozofický, vědecký a kulturní 

rozhled, teoretické a praktické odborné vzdělání a pedagogické a psychologické vzdělání. 

Podle D. Holoušové (2008) se všeobecné vzdělání a široký filozofický, vědecký a 

kulturní rozhled učitele ve vyučování uplatňuje hlavně při rozvíjení ţákovy osobnosti 

po stránkách, které se netýkají pouze jeho vyučovacího předmětu. Učitel má jít ţákům 

vzorem, je proto důleţité, aby měl povědomí o světě jako celku a chápal příčiny vývoje 

společnosti, ve které ţije. Má mít schopnost zaujímat jasné postoje k různým 

souvislostem mezi společností a předmětem, kterému učí. Tím zajišťuje ţákům 

mezipředmětové souvislosti a rozvíjí jejich osobnost celistvě, podle poţadavků 

společnosti. Teoretické a praktické odborné vzdělání by mělo zajišťovat u učitele dobré 

zvládnutí předmětů jeho aprobace po odborné i didaktické stránce. Vše samozřejmě 

na úrovni nejnovějších poznatků současné vědy, se schopností a potřebou učitele neustále 

své vzdělání doplňovat. D. Holoušová (2008) chápe pedagogické a psychologické 
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vzdělání nejen jako osvojení pedagogicko-psychologické teorie
4
, ale i jako osvojení si 

praktických pedagogických a metodických dovedností a návyků.  

J. Dvořáček (2004) poţadavky kladené na učitele rozděluje do tří částí: Odborné 

vzdělání v oboru, vzdělání pedagogické a psychologické a osobnostní předpoklady. 

Odborné vzdělání v oboru, který učitel vyučuje, je neoddiskutovatelně podstatné
5
. 

Matematiku můţe vyučovat pouze člověk, který do ní uţ od základů opravdu pronikl. Jen 

takový učitel je schopen ţákům vysvětlit matematické problémy a odpovídat na otázky 

vzniklé při snaze o pochopení učiva. Vidí souvislosti v látce předchozí i následující a 

dovede tak ţáky vést správným směrem. Vzdělání pedagogické a psychologické je 

pro učitele neméně důleţité. Díky němu se učitel orientuje ve výchovně vzdělávacím 

procesu, dokáţe posoudit vývojové potřeby a zvláštnosti ţáka a skupinovou dynamiku 

školní třídy. Má schopnost účelně vyuţívat pedagogicko-psychologickou diagnostiku a 

interpretovat její výsledky. Dále pedagogicko-psychologické vzdělání umoţňuje 

začínajícím učitelům, kteří ještě nemají dostačené zkušenosti, čerpat při řešení 

nejrůznějších pedagogických situací a hledání odpovídajících metod a postupů 

ze zobecněných zkušeností dřívějších generací učitelů, aby tak nemuseli postupovat 

cestou pokusu a omylu, kdy si sice vytvářejí zkušenost vlastní ovšem mnohdy na úkor 

ţáků a vzájemného vztahu s nimi. Osobnostní předpoklady jsou komplexem, který 

zahrnuje poţadavky na fyzickou i psychickou vybavenost učitele. (Dvořáček, 2004) 

To dále rozvedu v následující kapitole. 

2.2.1.  Osobnost učitele 

Osobnost učitele má jednu z rozhodujících úloh ve výchovně vzdělávací práci. 

Uţ J. A. Komenský, kromě zvládnutí metod a obsahu vyučování, povaţuje za velmi 

důleţitou sloţku umění vyučovat osobnost učitele, který by měl jít příkladem ţákům. 

(Cipro, 2002) Na učiteli a jeho osobnosti ve velké míře záleţí to, jaký vztah si ţák 

vybuduje k vyučovacímu předmětu i ke škole. 

Ve výchově a vzdělávání je vliv osobnosti učitele velmi důleţitý. „Kouzlo jeho 

osobnosti a jeho osobní příklad, není ničím zastupitelný. Ani sebelepší učebnicí, mravním 

                                                 

4
 Vědomosti o cílech, prostředcích, principech, metodách a formách výchovné práce. 

5
 Vţdyť i kdyţ se budeme chtít naučit nějakému řemeslu, vţdy se budeme snaţit najít někoho, kdo v daném 

oboru opravdu vyniká, a od něj čerpat dovednosti a znalosti. 



8 

poučením, nebo systémem odměn a trestů. Kladný a spravedlivý postoj učitele k ţákům a 

přirozený zápal pro probíranou látku má na ţáky pozitivní vliv.“ (Kohoutek, 1996)  

Nezřídka se stává, ţe pro svého oblíbeného učitele jsou ţáci schopni vyvinout 

větší úsilí a jeho předmět se tak pro ně stává oblíbenější a zajímavější. To ukazuje, jaký 

vliv připisují ţáci osobnosti učitele. Z praxe vím, jak moc závisí podoba třídního 

kolektivu a vztahů ve třídě na osobnosti třídního učitele. Na tom, jaký má třídní učitel 

vztah k ţákům, jestli ho vůbec zajímají problémy ve třídě a jakým způsobem je řeší, jestli 

je pro ţáky dostatečnou autoritou, o kterou se mohou v případě problémů opřít, a jestli 

mezi ním a ţáky panuje dostatečná důvěra, která mu pomůţe případné problémy 

ve vztazích v kolektivu odhalit.
6
 

Nauka o osobnosti učitele, tzv. pedeutologie, vyuţívá pro studium osobnosti 

učitele podle R. Kohoutka (1996) hlavně dva přístupy: normativní a analytický.  

Normativní způsob zkoumání osobnosti učitele si klade za cíl najít jakousi normu 

správného učitele. Jaký by měl učitel být, jaké by měl mít osobnostní a odborné 

předpoklady, aby mohl efektivně vykonávat výchovně vzdělávací práci. Je vytvářen 

obraz, vzor ideálního učitele, kterému by se měl kaţdý konkrétní učitel přiblíţit. 

Analytický způsob zkoumání osobnosti učitele má za cíl určit, jaké mají konkrétní 

učitelé reálné osobnostní vlastnosti. Vyuţívá se analýz výpovědí ţáků o jejich učitelích
7
, 

psychologických šetření osobností učitelů atd. 

Vzniklo mnoho typologií učitele, které rozdělují učitele do tříd například podle 

převaţujících přístupů k dětem, k obsahu výchovy nebo k výchovně vzdělávací práci. 

V odborné literatuře (Dvořáček, 2004) (Holoušová, 2008) (Vorlíček, 2000) je nejčastěji 

uváděna Caselmannova typologie učitele. Zde předpokládáme základní dva typy učitelů: 

logotropa a paidotropa. Rozdělení se týká toho, co učitelé upřednostňují ve vyučovacím 

procesu vzhledem k cílům a obsahu vzdělávání. Zdali se zaměřují více na probíranou 

látku, nebo na osobnost ţáka. 

                                                 

6
 Zde je vhodné připomenout nebezpečí osobnostně nevyrovnaných učitelů. „Mnoho škod ve vývoji 

osobnosti ţáka zaviňují učitelé, kteří nejsou zcela duševně zdrávi (neurotici, psychopati).“ 

(Kohoutek, 1996)  
7
 Například: jakých osobnostních vlastností si u nich všimli, které z nich jim připadají přijatelné a které 

nepřijatelné. 
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Logotrop je učitel zaměřený hlavně na vyučovaný obor. Na obsah a problematiku 

vyučovacího předmětu. Dokáţe ţáky zaujmout pro svůj obor a je dobrým metodikem. 

Velký důraz klade na vzdělání ţáka, preferuje rozumovou stránku nad citovou.  

Paidotrop je učitel zaměřený na ţáka, na jeho osobnostní a psychický rozvoj, 

na jeho vedení a formování. Zajímá se o ţákovu osobitost a individuální problémy. 

Převládá u něj citová stránka nad rozumovou.  

Tyto základní typy jsou v Caselmannově typologii učitele dále diferencovány a 

tak vznikají další čtyři typy učitelů: 

 Filozoficky orientovaný logotrop je typ učitele, který usiluje 

o vypracování, prohloubení a osvojení světonázoru. Jeho základním 

výchovným cílem je svůj vlastní světonázor předat a vštípit svým 

studentům. Ve své snaze můţe mít problémy, pokud ţáci nejsou 

dostatečně vyspělí nebo mají jiné světonázorové zaměření. Vzhledem 

ke svému zaměření bývá značně subjektivistický a názory a zkušenosti 

ţáků nerespektuje. 

 Odborně vědecky orientovaný logotrop je typický tím, ţe se uţ od mládí 

věnoval orientaci na obor, který vyučuje. Díky tomu má velkou hloubku a 

konkrétnost vědomostí a dovedností v oboru. Snaţí se ţáky co nejvíce 

naučit, umí je pro učební látku svého oboru nadchnout a učivo 

srozumitelně vysvětlit. Jeho nedostatek můţe být upřednostňování 

vlastního předmětu, přísnost a přehlíţení individuálních zvláštností 

studentů. 

 Individuálně psychologicky orientovaný paidotrop je charakteristický 

úsilím pochopit osobnost kaţdého ţáka, získat si ho a pak vytvářet jeho 

osobnost. Má k ţákům aţ rodičovský vztah, plný pochopení a důvěry, coţ 

má vliv na jeho úspěchy ve vyučovacím procesu. Dbá ve třídě na pořádek 

a disciplínu a snaţí se na správnou cestu navrátit i problémové ţáky, které 

jeho kolegové uţ povaţují za ztracené. Hodí se do funkce výchovného 

poradce, nebo školního psychologa. 

 Všeobecně psychologicky orientovaný paidotrop má obecnější výchovné 

cíle neţ individuálně psychologicky orientovaný paidotrop, jeho cílem je 
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vzbudit zájem všech ţáků o méně zajímavé učivo, cvičení paměti, 

překonávání negativismu u ţáků, jak utvářet pojmy apod. Jeho 

nebezpečím můţe být jeho sníţení poţadavků na ţáky. 

Dále se podle Caselmanna uvádí další dva typy učitele, podle jeho vystupování 

ve třídě, podle jeho vztahu k ţákům, jejich vedení a přístupu k nim. Jsou to: autoritativní 

a sociální typ učitele.  

Autoritativní typ učitele (vyskytuje se spíše u logotropa) chce všechno řídit, mít 

vše pod kontrolou do nejmenších podrobností. Většinou mu chybí smysl pro humor, 

spravedlnost a laskavost k ţákovi. V krajním případě můţe být i tyranem.  

Sociální typ učitele (vyskytuje se spíše u paidotropa) ponechává ţákům větší 

volnost. Snaţí se v ţácích vzbudit odpovědnost a samostatnost. Chce být se ţáky zadobře, 

být jejich přítelem. Pokud není silnou osobností, nebo není na náleţité odborné úrovni, 

hrozí mu těţkosti s kázní ţáků
8
. 

Dále podle Caselmanna (Dvořáček, 2004) (Holoušová, 2008) (Vorlíček, 2000) 

rozdělujeme ještě tři typy učitelů podle jejich pedagogických postupů, jejich vztahu 

k výchovně vzdělávací práci: vědecko-systematický, umělecký a praktický typ učitele.  

Vědecko-systematický typ učitele má systematický a racionální postup 

ve vyučování, dokáţe ve vyučovacím procesu logicky vyvozovat závěry. Má předem 

promyšlené metody, má rád jasně daný systém, který můţe dodrţovat. Nerad improvizuje 

a špatně se přizpůsobuje novým podmínkám. Klade důraz na vědomosti, dovednosti, 

                                                 

8
 V odborné literatuře (Dvořáček, 2004) (Holoušová, 2008) (Vorlíček, 2000) se ještě poměrně často 

objevuje další typologie učitele, podle jeho přístupu k ţákům. Jedná se o: autoritářský, liberální a integrační 

(demokratický) typ učitele.  

Autokratický typ učitele je aţ přehnaně despotický. V krajní poloze se tento učitel řídí vlastními poţadavky 

na ţáky, které jsou vysoké a náročné. Nebere na vědomí potřeby a názory ţáků. Ţákům nedůvěřuje, 

neustále je kontroluje, prosazuje sebe sama, nemá rád kompromisy. Je útočným typem, chování má 

nátlakové, autoritu si vynucuje přísností a ţáky i za sebemenší prohřešek trestá. U tohoto učitele jsou ţáci 

spíše pasivní a nesnaţí se. Jiní ţáci reagují negativismem. 

Liberální typ učitele je v krajní poloze opakem učitele autokratického. Téměř úplně se u něj vytrácí řízení 

vyučování. Tento učitel je neautoritativní, ţáci u něj mají bezmeznou volnost. Jeho práce je chaotická a 

nepromyšlená, často zmatkuje a podřizuje se všemu, co po něm ţáci poţadují. Ţáci pak často této volnosti 

zneuţívají, jsou neukáznění a ztrácejí pocit jakékoliv jistoty. Tento učitel nemá mezi ţáky vedoucí roli.  

Integrační typ učitele je kompromisem mezi předešlými typy učitelů. Podporuje iniciativu a samostatnost 

ţáků, ale zároveň se nezbavuje své vedoucí role ve třídě. Vede ţáky s ohledem na jejich potřeby a zájmy. 

Respektuje názory ţáků a dokáţe přijmout i jejich nesouhlas, umoţňuje vzájemnou diskusi. Má smysl 

pro plnění cílů, ale i pro spolupráci s ţáky. Má přirozenou autoritu, vstřícný přístup a smysl pro kompromis 

a spravedlnost. Dbá na zásady chování a pravidla, na jejichţ vypracování mnohdy spolupracuje s ţáky. 
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návyky. Často se dostává do vedoucích funkcí (ředitel, zástupce ředitele MŠ, ZŠ). Je 

cílevědomý, logický, učivo dětem vysvětluje odborně a vědecky. Ví co, jak a kdy děti 

naučit. Dobře se rozvíjí u dětí řeč a slovní fráze. Působí hlavně na rozumovou stránku 

ţáka. 

Umělecký typ učitele se vyznačuje intuicí, spontánností a schopností 

improvizovat. Nerad se váţe na předem připravený program. Působí na emocionální 

stránku dítěte. Má dobrou představivost, fantazii a je tvořivý. 

Praktický typ učitele má organizační schopnosti a zvládne i velkou skupinu dětí. 

Je velmi výkonný, manuálně zručný, a oblíbený. Je spíše sportovním typem. Organizuje 

různé soutěţe, zakládá si na ověřených postupech a poměrně málo improvizuje. 

Rovnoměrně rozvíjí všechny stránky ţáků (rozumovou, emocionální, volní). Často se 

dostává do vedoucích funkcí. 

Učitelé se k jednotlivým typům přiřazují podle převládajících dispozic v jejich 

pedagogickém působení. Nutno poznamenat, ţe velká většina učitelů osciluje mezi 

jednotlivými typy. Projevy některých krajních dispozic (autoritářství, liberalismus, 

přílišné soustředění na učivo na úkor ţáka, přílišná systematičnost…) mají negativní 

důsledky na výchovu ţáků. 

Učitelé na své ţáky nepůsobí jen svou osobností. Dalším faktorem, kterým 

ovlivňují oblibu jimi vyučovaného předmětu, je jejich zvládnutí pedagogických 

dovedností (kompetencí). 

2.2.2.  Pedagogické dovednosti (kompetence) učitele 

Ch. Kyriacou (2004) definuje pedagogické dovednosti učitele jako jednotlivé 

logicky související činnosti učitele, které podporují ţákovo učení. Rozlišuje tři důleţité 

prvky těchto dovedností: 

„1. Vědomosti, které zahrnují učitelovy poznatky týkající se daného oboru, ţáků, 

kurikula, vyučovacích metod, nejrůznějších faktorů, jeţ mohou mít vliv na vyučování a 

učení, a jeho vědomosti o vlastních pedagogických dovednostech. 
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2. Rozhodování, které zahrnuje uvaţování a rozhodování v průběhu přípravy 

na vyučovací jednotku, během ní i po ní, zaměřené na co nejlepší dosaţení vzdělávacích 

cílů. 

3. Činnost (akce), navenek se projevující chování učitele, jehoţ cílem je 

napomáhat učení ţáků.“ (Kyriacou, 2004) 

J. Vašutová (1998) definuje profesionální kompetence učitele jako „soubor 

kvalifikačních a osobnostních předpokladů, nezbytných pro úspěšný výkon profese. Tyto 

předpoklady se formují postupně v průběhu profesionální dráhy, avšak jádro kompetencí 

by si měl přinést kaţdý učitel jiţ při vstupu do profese a rozvíjet je.“ (Vašutová, 1998)  

Kromě svých pedagogických dovedností a své osobnosti, působí učitelé na své 

ţáky také schopností vytvořit ve třídě prostředí, které bude příznivé pro pedagogickou 

činnost učitele a učební činnosti ţáků. 

2.2.3. Klima třídy  

Slovo klima, znamená v běţné mluvě podnebí. Pokud se přesuneme do oblasti 

humanitních věd, změní se význam slova klima na poměry, situaci, prostředí. 

V následující části se budu zabývat společenským prostředím ve třídě. 

Pedagogický slovník uvádí, ţe klima třídy
9
 je „sociálněpsychologická proměnná, 

představující dlouhodobější sociálněemocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, 

emocionální odpovědi ţáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického 

působení učitelů). Zahrnuje do něj vztah učitel-ţáka a vztah ţák-ţák.“ 

(Průcha, Walterová & Mareš, 2008) 

Klima třídy, které učitel navodí, můţe mít zásadní vliv na motivaci ţáků a jejich 

postoj k učení, a tedy i na oblibu předmětu, který učitel vyučuje. „Z hlediska podpory 

učení ţáků a jejich motivace se za optimální povaţuje takové klima třídy, které je 

cílevědomé, uvolněné, vřelé, podporující ţáky a se smyslem pro pořádek. Takové klima 

                                                 

9
 Kromě klimatu třídy rozlišuje Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, & Mareš, 2008) ještě klima školy. 

To je sociálněpsychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních a sociálních procesů, které 

fungují v dané škole, tak jak ji vnímají, proţívají a hodnotí učitelé, ţáci, případně ostatní zaměstnanci školy. 

Součástí klimatu školy je například klima učitelského sboru, klima školních tříd, celkového prostředí školy 

a podobně. 
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pomáhá vytvořit a hlavně udrţet kladné postoje ţáků k výuce a také jejich vnitřní 

motivaci.“ (Kyriacou, 2004)  

J. S. Cangelosi (1993) uvádí, ţe mezi základní pedagogické dovednosti učitele by 

mělo patřit umět takové klima vytvořit. Ve třídě by měla vládnout „podnikatelská“ 

atmosféra. Tedy taková atmosféra, kdy vše, co se ve třídě děje, směřuje s maximální 

efektivitou k dosaţení výchovně vzdělávacího cíle. Z hlediska učitele i ţáků to znamená, 

ţe se všichni chovají, jakoby všechny ostatní zájmy byly podřízeny dosaţení konkrétního 

učebního cíle. 

Ch. Kyriacou (2004) píše, ţe cílevědomost klimatu ve třídě vychází z toho, jak 

učitel zdůrazňuje potřebu postupovat soustavně v učení. Jestliţe se stane, ţe učitel dá 

najevo tónem svého hlasu, nebo dokonce výslovnou poznámkou, ţe právě probíraná 

učební látka nemá zvláštní hodnotu, sebere ţákům motivaci (zaměření na cíl) a ti jiţ 

nevidí důvod se danou látku učit. Vţdyť plnohodnotný cíl v ní nevidí ani učitel. Je tedy 

velkou chybou například při probírání logaritmů na střední škole v roli učitele prohlásit 

cokoli ve smyslu, ţe je ţáci v ţivotě stejně nikdy nepouţijí, neboť na odmocňování máme 

kalkulačky, ale naučit se to musí, protoţe je to v osnovách. Kaţdý učitel by si měl být 

vědom cíle, kterého chce ve vyučování dosáhnout, a měl by vědět, proč k němu chce ţáky 

dovést. Jedině tak dokáţe zodpovědět otázky ţáků, týkající se významu probírané látky. 

Podle Ch Kyriacou (2004) lze uvolněné a vřelé prostředí při vyučování nejlépe 

navodit, pokud ţáci z chování učitele vycítí, ţe se o ně i o jejich učení zajímá. Ţáci by 

měli ve svém učiteli cítit podporu při překonávání problémů v procesu pronikání do tajů 

matematiky. Souvisí s tím úsilí přistupovat k ţákům individuálně jako k plnohodnotným 

osobnostem a nevtíravá pomoc jednotlivcům v chápání nové látky a řešení 

matematických problémů. Ţáci by se neměli v hodinách matematiky bát zeptat, pokud 

něčemu nerozumí. Vţdyť při poznávání nových věcí je přirozené, ţe jim nemusíme 

porozumět hned napoprvé. Proto musí učitel pozitivně reagovat na dotazy ţáků 

k probírané látce a popřípadě utlumit projevy posměchu, či nelibosti ze strany spoluţáků. 

Měl by dávat jasně najevo, ţe mu záleţí na tom, zda ţáci látku pochopili, a případně si 

na ně udělat i čas mimo vyučování, aby jim s novou látkou pomohl. 

J. Brophy (2005) uvádí: „Produktivní prostředí pro učení se vyznačuje etikou 

péče, která prostupuje vzájemné působení mezi ţákem a učitelem i interakce mezi ţáky 
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navzájem a překonává rozdíly genderu, rasy a národnosti, kultury a socioekonomického 

postavení, hendikepy a všechny ostatní individuální odlišnosti.“ (Brophy, 2005) 

Příznivé klima ve třídě v hodinách matematiky tedy závisí nejen na učiteli a jeho 

interakci s ţáky, ale také na sloţení ţákovské skupiny (třídy) a vztahy mezi jednotlivými 

ţáky. 

Ţák se ve škole setkává se skupinou vrstevníků a společně s nimi plní společný cíl 

výchovy a vzdělávání. E. Gajdošová (2006) uvádí, ţe pokud se na školní skupinu 

podíváme z hlediska sociální psychologie, jedná se o malou formální skupinu. Důleţité je 

si uvědomit, ţe pro ţáka, který je do ní zařazen, můţe a nemusí být referenční
10

 skupinou. 

Kaţdou třídu tvoří odlišné individuality ţáků, coţ přirozeně vede k vzniku různých 

skupinových struktur. Pokud budeme uvaţovat neformální skupinovou strukturu, pak se 

vyčleňují následující sociální statusy ţáků – hvězdy, přijatí a upřednostňovaní, nepřijatí a 

odmítaní a izolovaní. 

Dále podle E. Gajdošové (2006) má vliv na pozici ţáka v sociální struktuře 

skupiny i prospěch ţáků. Ţáci s vynikajícím prospěchem bývají častěji odmítáni 

(označováni za šprty), stejně tak ţáci s hraničním intelektem a ţáci vyzdvihovaní 

v hodinách učitelem (ať uţ za znalosti a dovednosti v daném předmětu, nebo za chování). 

Na postavení ţáka v sociální struktuře skupiny má vliv celá řada dalších faktorů, jako 

třeba vzhled nebo schopnosti.  

Za povšimnutí stojí vliv věku na změny v sociopreferečních vztazích ţáků. 

„V niţších ročnících postavení ţáka závisí na prospěchu, na školní úspěšnosti, učení a 

chování. Ve vyšších ročnících (v pubertě a adolescenci) závisí spíše na osobnostních 

vlastnostech ţáka, a to v první řadě emoční inteligenci, pak na volních vlastnostech a aţ 

nakonec intelektu ţáka.“ (Gajdošová, 2006) 

Vztahy mezi ţáky nejsou však závislé pouze na prospěchu, vzhledu, schopnostech 

nebo věku. Velkou měrou k nim přispívá i učitel. „Postoje a chování třídního učitele 

k jeho třídě mají vliv na vytvoření atmosféry ve třídě.“ (Gajdošová, 2006) Díky tomu má 

učitel moţnost ovlivňovat klima v hodinách a přispívat tím k oblibě svého předmětu. 

                                                 

10
J. Prokop (2001) uvádí, ţe referenční skupina je taková sociální skupina, do níţ chce jedinec patřit a 

ztotoţňuje se s jejími normami 
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Dalším faktorem, kterým mohou učitelé ovlivnit oblibu předmětu u ţáků, je 

průběh samotné hodiny matematiky – tedy řízení vyučování. 

2.2.4.  Řízení vyučování 

Průběh vyučovací hodiny matematiky má velký vliv na ţáka a na jeho postoj 

k matematice. Z části záleţí na klimatu, které se při hodinách matematiky podaří vytvořit. 

Aby však hodina byla smysluplná, musí učitel zvládat hodinu matematiky efektivně řídit.  

„Kromě dovednosti vytvořit ve třídě příznivé klima, by mezi základní dovednosti 

učitele měly patřit organizační a řídící dovednosti, které mu zajistí v učební hodině 

dostatečný pořádek“ (Kyriacou, 2004).  

„Při správném řízení vyučovacího procesu je třeba respektovat řadu faktorů, 

zvláště: přiměřený výběr učiva, způsob podávání učební látky, organizaci vyučování, 

soustavné uplatňování didaktických zásad, respektování duševně-hygienických aspektů, 

respektování sociálně-psychologických aspektů výchovy, podněcování aktivity ţáka.“ 

(Kohoutek, 1996) 

Z odborné literatury (Cangelosi, 2006) (Kyriacou, 2004) vyplývá, ţe je důleţité 

zajistit maximální vyuţití učebního času. Tedy včasné a rychlé zahájení hodiny a pečlivá 

pozornost věnovaná organizaci přechodových časů
11

 mezi jednotlivými činnostmi 

v hodině. Pokud učitel připustí, aby plynulost výuky byla přerušována jevy, které přímo 

nesouvisí s učební činností, sděluje tím vlastně ţákům, ţe jejich učení není natolik 

důleţité, aby se věnoval zajištění prostředí, ve kterém se mohou plně věnovat dosahování 

učebních cílů. 

Zde bych se zmínila o problematice kázně v hodinách. Jedním z nejčastějších 

důvodů přerušování plynulého průběhu vyučovacích hodin jsou právě problémy s kázní a 

nepozorností ţáků. Pedagogický slovník uvádí, ţe „kázeň je vědomé, přesné plnění 

zadané sociální role, stanovených úkolů, určených činností, spojené s respektováním 

autority. V pedagogickém kontextu je kázeň chápána různými způsoby. Např. jako jeden 

z cílů výchovy (autoritativní a direktivní pedagogické směry); jako prostředek k realizaci 

                                                 

11
 Přechodovými časy ve vyučovací hodině rozumíme časové úseky, kterých je třeba před a 

po naplánovaných činnostech. (Čas mezi ukončením výkladu a začátkem práce s ţáky v pracovních listech. 

Od učitele se vyţaduje, aby čas přechodu co nejvíce minimalizoval, aby ţáci neztráceli zbytečně pozornost 

a hodina tak neztrácela tempo.) 
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vzdělávání (tradiční škola); jako riskantní aţ nepřijatelný prostředek, ničící spontaneitu, 

tvořivost, individualitu ţáka. (směry vycházející z hnutí Nové výchovy, antiautoritativní 

směry).“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008) 

Dalším faktorem, který vedle učitele, jeho osobnosti a dovedností, ovlivňuje vztah 

ţáků k matematice, je jejich hodnocení v daném předmětu. 

2.3. Hodnocení výsledků učení žáků 

„Pojem hodnocení chápeme jako zaujímání a vyjadřování kladného nebo 

záporného stanoviska k různým činnostem a výkonům ţáků ve vyučování.“ 

(Skalková, 1999) 

Mezi hodnocení výsledků učení ţáků řadíme: školní klasifikaci
12

 (známky 

na vysvědčení, průběţné známkování), čárky či body za aktivitu v hodině, ústní 

povzbuzení při práci na učební úloze, pochvalu za zajímavý nápad, napomenutí 

při nepozornosti, pokynutím hlavou učitele, pohledem, tónem hlasu apod. 

„Experimentálně bylo dokázáno, ţe hodnocení ovlivňuje velmi výrazně proces 

učení ţáků“ (Skalková, 1999), a to hlavně pro jeho motivační hodnotu. Jde o formu 

sociální motivace. J. Skalková dále popisuje výzkum E. G. Hurlokové se ţáky 4. a 6. tříd. 

Ţáci byli rozděleni do čtyř skupin, z nichţ tři se nacházely v jedné třídě a čtvrtá, kontrolní 

byla izolována v jiné třídě a nevěděla nic o ostatních skupinách. Ţáci první skupiny byli 

vyvoláváni a individuálně veřejně pochváleni za dobrý výkon v matematice. Ţáci druhé 

skupiny byli vyvoláváni a před celou třídou pokáráni za slabý výkon v tomtéţ předmětu. 

Ţáci třetí skupiny, byli při výuce matematiky zcela ignorováni, ale mohli slyšet pochvaly 

a pokárání předchozích dvou skupin. Po několika dnech experimentu byly dosaţeny 

následující výsledky: první skupina ţáků dosáhla největšího pokroku v učení. Druhá 

skupina ţáků dosáhla také pokroku, ale pouze polovičního neţ skupina první. Ve třetí 

skupině k ţádným pokrokům v učení matematice nedošlo, nebo byl pokrok velmi malý. 

Ve čtvrté kontrolní skupině, která nebyla ani chválena, ani kárána, byl výkon ţáků 

v matematice ještě horší, neţ před zahájením experimentu. 

                                                 

12
 Klasifikace je vlastně třídění prvků a jevů podle společných znaků do tříd. V pedagogické praxi to 

znamená formu „hodnocení vzdělávacích výsledků a chování ţáků, vyjádřenou kvantitativně hodnotícím 

stupněm nebo verbálně hodnotícími výroky.“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008) Díky tomu vznikají třídy 

„pětkařů“, „čtyřkařů“ atd. 
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„Ţák potřebuje vědět, zda jeho výkon ve škole je takový, jak se očekává. 

Učitelovo hodnocení, ať uţ kladné, nebo záporné, má působit stimulačně jako pobídka 

k další práci.“ (Kohoutek, 1996) „Obecně platí, ţe kladné hodnocení vyvolává kladné 

citové reakce a uspokojuje potřebu sociálního uznání, posiluje pocit jistoty a vyvolává 

pozitivní vztah ţáků k poţadavkům učitele. U mnoha ţáků motivuje jejich síly a 

schopnosti k dalšímu zlepšování výkonu. Naproti tomu časté negativní hodnocení působí 

frustračně a uvádí ţáka do pocitu nejistoty a úzkosti.“ (Švarcová, 2007) 

Odborná literatura (Skalková, 1999) (Kyriacou, 2004) (Dvořáček, 2004) 

(Švarcová, 2007) uvádí, ţe hodnocení výsledků učení ţáků je důleţitou a nedílnou 

součástí vyučovacího procesu a ve svém důsledku můţe ovlivnit i budoucí ţivot ţáka. 

Umoţňuje učitelům získávat informace o efektivnosti jejich pedagogického působení, 

účinnosti zvolených postupů a metod, analyzovat a zdokonalovat vlastní práci a hlouběji 

poznávat individuální rozdíly mezi ţáky. Dále korigovat nesprávné výsledky a potvrzovat 

úspěšné kroky v učení ţáků, plánovat další kroky ve vyučování
13

 a vytvářet motivaci ţáků 

poukazováním na dosaţené úspěchy a upozorněním na moţné zlepšení. Pro ţáka má 

hodnocení hlavně informační charakter, jak danou látku zvládl a kde jsou jeho výsledky 

slabší. Hodnocení výsledků učení ţáka je důleţitou informací i pro rodiče, ti se dovídají 

o ţákových úspěších a neúspěších ve výchovně vzdělávacím procesu a o úrovni chování 

ţáka. 

Aktéry hodnocení jsou nejčastěji učitelé, kteří hodnotí ţáky, ale mohou jimi být i 

ţáci samotní. Ti se pak hodnotí mezi sebou navzájem, případně můţe ţák hodnotit i sám 

sebe
14

. 

Pedagogická teorie rozlišuje různé druhy hodnocení. Ch. Kyriacou (2004) uvádí 

hodnocení: interní, externí, normativní, kriteriální, formativní, sumativní.  

Podle toho, kdo hodnocení výsledků učení ţáků provádí, rozděluje 

Ch. Kyriacou (2004) hodnocení externí a interní. Pro rozlišení, co je externí a co interní, 

je dobré chápat jako celek jednu třídu, kterou je myšlena skupina ţáků a učitel. Externí 

hodnocení je hodnocení zvnějšku. Projevem externího hodnocením není jen návštěva 

                                                 

13
 Takové, které odpovídají úrovni ţáky zvládnuté látky. Pokud ţáci nezvládli počítání s výrazy, nemůţe 

začít vyučování rovnic. 
14

 Pak mluvíme o sebehodnocení ţáka, tím ţáci zpravidla získávají reálnější sebepojetí, neboť mohou svůj 

pohled na sebe konfrontovat s pohledem učitele a ostatních spoluţáků. 
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školního inspektora nebo hospitace vedení školy, ale můţe jím být i jiný vyučující z téţe 

školy. Jedná se například o vzájemné hospitování učitelů, při snaze o objektivizaci 

hodnocení chování a učebních výkonů ţáků. Výhodou externího hodnocení je především 

větší míra objektivity, nevýhodou zase vyšší náklady a menší operativnost.  

Interní hodnocení je hodnocení probíhající uvnitř školní třídy. Jedná se 

o hodnocení ţáků učitelem, ţáky navzájem mezi sebou, nebo situace, kdy ţák hodnotí 

svůj vlastní výkon. Hlavní výhodou interního hodnocení je, ţe je levnější a jednodušší. 

Nevýhodou je riziko subjektivního zkreslení, vlivu oblíbenosti, dobré či špatné pověsti 

ţáka apod. 

Jiným a poněkud sloţitějším pohledem na školní hodnocení je rozlišování podle 

toho, k čemu jsou vztahovány výsledky učení ţáka. Z tohoto pohledu 

Ch. Kyriacou (2004) rozděluje hodnocení na normativní a kriteriální. 

Pokud jsou výsledky ţáků porovnávány mezi sebou navzájem, jedná se 

o hodnocení normativní (podle tzv. normálního rozdělení podle Gaussovy křivky nikoli 

ve smyslu normy jako standardu)
15

. Mluvíme o tzv. vztahové normě, která označuje 

skupinu ţáků, jejichţ výkony se mezi sebou porovnávají. 

Vyplývá z toho, ţe normativní hodnocení do jisté míry závisí na sloţení ţáků 

ve třídě. Úloha z geometrie, která je v jedné třídě hodnocena jako výborná, můţe v jiné 

třídě sloţené z nadanějších dětí dopadnout jako průměrná. Pouţití normativního 

hodnocení způsobuje, ţe například známky na vysvědčení z různých škol nemusejí být 

vzájemně srovnatelné. Vztahová norma ţáků se v běţném ţivotě školy pohybuje 

v rozmezí od jedné třídy aţ po všechny třídy v ročníku, které vyučuje danému předmětu 

jeden učitel. 

Kriteriální hodnocení znamená, ţe se hodnocení provádí na základě kritérií 

splnění úkolu
16

. To znamená, ţe všichni ţáci, kteří splňují tato kritéria, budou mít 

                                                 

15
 Příkladem můţe být v praxi často pouţívané hodnocení slohové práce. Nejlépe napsané práce jsou 

ohodnoceny jedničkou, horší práce jsou ohodnoceny dvojkou nebo trojkou. Podstatné je, ţe tzv. vztahovou 

normou je v tomto případě třída. 
16

 Pokud je například jediným kritériem splnění domácího úkolu přinést do školy svou oblíbenou knihu, 

mohou v ideálním případě získat všichni ţáci jedničku za splnění úkolu. Jiným příkladem kritéria můţe být 

vypočítání úlohy v matematice. 
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odpovídající známku, bez ohledu na to, jaký výkon podali jejich spoluţáci. 

Např.: pololetní písemná práce z matematiky a její bodová škála hodnocení. 

Podle účelu, k jakému hodnocení slouţí, a podle interpretace výsledků hodnocení, 

Ch. Kyriacou (2004) rozlišuje hodnocení formativní, které slouţí primárně ţákovi, a 

hodnocení sumativní, které slouţí převáţně někomu jinému.  

Formativní hodnocení je zpravidla průběţné. Ţák je hodnocen v průběhu školního 

roku. Poskytuje ţákovi zpětnou vazbu o jeho výsledcích a upozorňuje na nedostatky. Ţák 

má ještě moţnost své výsledky měnit. Slouţí i učiteli, jako informace pro přizpůsobení 

výuky potřebám ţáků. Je obvykle zaměřeno na odhalení chyb a obtíţí v práci ţáka. 

Celkově jde o zlepšení budoucích výkonů ţáků. Podstatou formativního hodnocení je 

časté hodnocení pokroku ţáka v učení, porozumění učebním potřebám ţáků a 

přizpůsobení výuky těmto potřebám. 

Typickým příkladem sumativního hodnocení je závěrečné vysvědčení, které 

slouţí jako informace pro rodiče nebo pro přijímací řízení na střední školu. Samozřejmě 

poskytuje informace i ţákovi, ale ve fázi, kdy uţ s výsledky nelze nic dělat. Sumativní 

hodnocení je tedy hodnocení konečné (výstupní, závěrečné, celoroční…). Smyslem 

sumativního hodnocení je získat konečný přehled o dosahovaných výkonech nebo 

kvalitativně roztřídit celý posuzovaný soubor (ţáků, pracovních výsledků apod.). 

Kromě hodnocení a dalších jiţ zmiňovaných faktorů ze školní oblasti, působí 

na vztah ţáka k matematice i jeho rodina, konkrétně jeho rodiče a jejich vztah k tomuto 

předmětu. 

2.4. Vztah rodičů k matematice 

Pokud se zabýváme vlivem vztahu rodičů k matematice na její oblibu u ţáka, je 

nezbytné zmínit proces socializace. J. Prokop (2001) uvádí, ţe termín socializace 

v dnešním smyslu poprvé pouţil E. Durkheim. „Označil tak postup, prostřednictvím 

kterého připravují dospělí dospívající generaci na ţivot ve společnosti a dělají tak 

ze sociálně nevyspělých lidí bytosti schopné společenského jednání.“(Prokop, 2001) 

Pedagogický slovník uvádí, ţe: „socializace je celoţivotní proces, v jehoţ průběhu si 

jedinec osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, 

kulturu a začleňuje se tak do společnosti.“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008) 
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Podle J. Prokopa (2001) uţ od narození začíná dítě procházet procesem 

socializace. Primární roli v tomto procesu hraje právě rodina, lidé, kteří jsou dítěti 

nejbliţší. To, co se v rodině zaloţí, se dá v pozdější době jen velmi těţko vymazat. 

V rodině jsou poloţeny základy pro celkový rozvoj osobnosti dospívajícího jedince. 

Rodiče jsou vlastně prvními a přirozenými učiteli dítěte. Díky nim se dítě uţ od narození 

začleňuje do kultury, ve které ţije, učí se rozumět mezilidské komunikaci a začíná chápat 

sociální vztahy a strukturu společnosti.  

Primární
17

 „socializace dítěte probíhá obvykle ve třech etapách: 

– první etapa – dítě se identifikuje s matkou a nachází tak stabilitu vztahů ve společnosti. 

– druhá etapa – dítě se snaţí osamostatnit, najít své místo v síti sociálních vztahů. Zde se 

vytváří základ vlastností jedince a jeho hodnot. 

– třetí etapa – dítě se začleňuje do širších sociálních vztahů systému sociálních rolí, které 

uţ nejsou vymezeny pouze rodinným ţivotem, ale dítě vstupuje do dalších sociálních 

skupin.“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008) 

Dítě v rodině tedy zaţívá první interakci se společností, začíná chápat společenská 

pravidla, osvojuje si první hodnoty a společenské normy. „Prvním způsobem poznávání 

sociálního světa dítětem je napodobování. Napodobování konkrétních sociálních vzorů je 

neúmyslné a vzniká na základě zpracovávání pozorování sociální reality. Dítě napodobuje 

zejména ty osoby, které na něj emocionálně působí. Z fáze napodobování přechází 

do fáze identifikace – ztotoţnění se s rolí
18

, která uţ je z hlediska dítěte záměrná.“ 

(Kikušová, 2001) Dítě tak přejímá zvyky, hodnoty a postoje
19

 svých nejbliţších.  

Na druhou stranu, čím je lidský jedinec starší, tím má větší tendenci naučené 

zapomínat. Sílí i zpětné socializační vazby mezi generacemi, jedná se zejména 

o pouţívání moderních technologií a jejich důsledky pro ţivotní styl
20

. 

                                                 

17
Podle Havlíka (2002) je socializace celoţivotní proces, a je rozdělována na primární socializaci dítěte a 

sekundární socializaci dospělého, do jisté míry se překrývají, ale nalezneme mezi nimi rozdíl zvláště 

ve formách průběhu. 
18

 Dítě se ztotoţňuje s různými sociálními rolemi – matka, otec, jiné dítě, lékař, pes atd. 
19

 Třeba i postoj k matematice 
20

 Móda, počítačová gramotnost apod. 
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3. Obliba matematiky ve světě a u nás 

Vztahem k matematice se zabývají výzkumy na mezinárodní i národní úrovni. 

Z mezinárodních výzkumů jsou nejvýznamnější výzkumy TIMSS a OECD/PISA. 

Z výzkumů, které proběhly pouze na území České republiky, jsem vybrala výzkum 

E. Zapotilové, dále výzkum v rámci projektu MedVěd a výzkum H. Liškové. 

O jednotlivých výzkumech se více zmiňuji v následujících oddílech. Závěry jednotlivých 

výzkumů budou slouţit jako srovnání pro mé vlastní výzkumné šetření. 

3.1. Postoj žáků k matematice v mezinárodním 

měřítku 

Postoj ţáků k matematice je oblastí, která se objevuje i v mezinárodních 

výzkumech zabývajících se matematickou gramotností, jako jsou mezinárodní výzkumy 

TIMSS a OECD/PISA. Výzkum TIMSS se zabývá úrovní matematického a 

přírodovědeckého vzdělávání a výzkum OECD/PISA se zabývá zjišťováním úrovně 

čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých ţáků.  

V České republice se organizací výše jmenovaných výzkumů zabývá Ústav 

pro informace ve vzdělávání, který z nich také pro Českou republiku vydává národní 

zprávy. Informace v následujících kapitolách o výzkumech TIMSS a PISA jsou převzaty 

z těchto národních zpráv (Kelblová, 2006) (ÚIV Sekce měření výsledků vzdělávání, 

2002) (Palečková & Tomášek, 2001) (Tomášek & kol., 2008) (Palečková & Tomášek, 

2005) (Straková, 2002) (Koucký & kol, 2004) a mezinárodních zpráv (Martin, 2000), 

(Martin, 2008), (OECD, 2004), které jsou volně ke staţení na stránkách www.timss.org a 

www.pisa.oecd.org.
21

 

                                                 

21
 Ve své práci nebudu uvádět kompletní výsledky těchto šetření, ale pouze ty části, které se týkají obliby 

matematiky 
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3.1.1. TIMSS  

Mezinárodní výzkum TIMSS
22

 je jedním z projektů Mezinárodní asociace 

pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Jeho hlavním cílem je poskytovat tvůrcům 

vzdělávací politiky, učitelům a dalším odborníkům ve školství informace, které jim 

mohou pomoci ve snaze zvýšit úroveň vědomostí a dovedností ţáků v matematice a 

přírodovědných předmětech. Je zaměřen na školní vědomosti a dovednosti rozvíjené 

ve výuce a vychází z učebních osnov matematiky a přírodovědných předmětů 

zúčastněných zemí. Součástí výzkumu je i ţákovský dotazník, který se mimo jiné zabývá 

vztahem ţáků k matematice. Výzkum se orientuje na věkové kategorie devítiletých a 

třináctiletých ţáků a ţáků v posledním ročníku středních škol. Výzkum TIMSS navazuje 

na předchozí mezinárodní výzkumy matematického a přírodovědeckého vzdělávání, které 

byly ve světě realizovány jiţ od 50. let minulého století. Probíhá ve čtyřletých cyklech 

od roku 1995. Česká republika se do něj zapojila v letech 1995, 1999 a 2007. V roce 1995 

se do výzkumu zapojilo celkem 43 zemí, v roce 1999 celkem 38 zemí a v roce 2007 

celkem 51 zemí z celého světa. 

Česká republika se poprvé mezinárodního výzkumu TIMSS zúčastnila v roce 

1995, kdy výzkum proběhl na základních školách (ve čtvrtých a osmých ročnících), 

v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a v posledních ročnících středních škol. 

Tento výzkum jako první umoţnil porovnat výsledky českých ţáků s ţáky z jiných zemí. 

V roce 1999 byl výzkum zopakován pouze v osmých ročnících základních škol a 

v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Na základě takto získaných informací 

bylo moţné zmapovat, k jakým změnám došlo v názorech a postojích ţáků k matematice 

za čtyři roky školní docházky.  

V roce 1995 odhalil výzkum TIMSS, ţe ačkoli čeští ţáci dosáhli výborných 

výsledků v oblasti matematiky, je obliba matematiky u našich ţáků nejmenší ze všech 

zemí, které se do výzkumu zapojily. V roce 1999 se obliba matematiky o něco zvedla, ale 

rozdíl nebyl statisticky významný a zastoupení českých ţáků, kteří mají matematiku 

v oblibě, bylo stále v mezinárodním srovnání podprůměrné. Přitom výsledky našich ţáků 

se v testu matematických znalostí značně zhoršily, a to nejvíce ze všech 23 zemí, které 

                                                 

22
 Trends in Intenational Mathematics and Science Study 
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provedly testování v osmých ročnících v obou uvedených letech
23

. Přesto dosáhli čeští 

ţáci v roce 1999 v mezinárodním měřítku dobrých výsledků.  

Tabulka 1 nabízí porovnání obliby matematiky z výsledků výzkumu TIMSS z let 

1995 a 1999. Ţáci odpovídali na otázku „Jak máš rád(a) matematiku?“ vybráním jedné 

ze čtyř odpovědí: velmi nerad(a), nerad(a), rád(a), velmi rád(a). Stupeň oblíbenosti 

matematiky je vyjádřen procentuálním zastoupením různých odpovědí ţáků a 

v posledních dvou sloupcích jsou uvedeny průměrné hodnoty odpovědí ţáků na dané 

čtyřstupňové škále charakterizující odpovědi ţáků na danou otázku v obou letech.  

(1 – velmi nerad(a), 2 – nerad(a), 3 – rád(a), 4 – velmi rád(a)) 

Tabulka 1: Procentuální zastoupení odpovědí českých ţáků charakterizující oblibu matematiky 

v letech 1995 a 1999 (Palečková & Tomášek, 2001) 

Stupeň oblíbenosti matematiky (čeští ţáci v %) 
Průměr 

Velmi rád(a) Rád(a) Nerad(a) Velmi nerad(a) 

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

8 11 41 44 36 34 14 11 2,44 2,55 

 

Dále byl pomocí ţákovských dotazníků konstruován index vztahu k matematice. 

Svůj vztah k matematice ţáci vyjadřovali mírou souhlasu, nebo nesouhlasu s tvrzeními: 

mám rád(a) matematiku; rád(a) se učím matematiku; matematika je nudná; matematika 

je důležitá v životě každého člověka; rád(a) bych měl(a) zaměstnání, kde se používá 

matematika, (týkající se matematiky). U kaţdého z tvrzení odpovídali pomocí 

čtyřstupňové škály, od naprostého souhlasu (stupeň na škále 4), po naprostý nesouhlas 

(stupeň na škále 1). Z jejich odpovědí byl vypočítán průměr a podle něj byli ţáci zařazeni 

do skupiny s vysokým indexem, pokud měli průměr vyšší neţ tři, středním indexem, 

                                                 

23
J. Palečková a V. Tomášek (2001) v závěru své zprávy o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS 

uvádějí, ţe příčiny zhoršení je nutné hledat ve změnách, které proběhly v našem vzdělávacím systému 

v devadesátých letech. „Základní škola byla v roce 1995 osmiletá a v době testování jiţ ţáci obsáhli 

všechno učivo dané standardem základního vzdělávání. To, ţe byl první stupeň prodlouţen z původních 

čtyř na současných pět let, má za následek, ţe je nyní učivo druhého stupně základní školy probíráno 

ve vyšších ročnících, neţ tomu bylo dříve. Oproti minulým letům se sníţila časová dotace matematiky… 

Na konci osmého roku školní docházky tedy ještě nejsou některá obsahová témata oproti dřívějšku vůbec 

probrána, jiná nejsou dostatečně procvičena a zaţita… Dalším faktorem, který zřejmě způsobil „vyšší 

výkonnost“ ţáků 8. ročníku v roce 1995 zejména v matematickém testu, byla jejich poměrně intenzivní 

příprava na přijímací zkoušku na střední školu…“ (Palečková & Tomášek, 2001) 
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pokud hodnota jejich průměru byla větší neţ dva a menší nebo rovna třem, nebo nízkým 

indexem kladného vztahu k matematice, pokud hodnota jimi dosaţeného průměru byla 

menší nebo rovna dvěma. 

Tabulka 2 uvádí procentuální zastoupení českých ţáků v jednotlivých skupinách 

indexu vztahu k matematice. Je vidět, ţe v České republice se v daných letech index 

obliby matematiky téměř nezměnil. Procentuální zastoupení českých ţáku je ve skupině 

s vysokým indexem výrazně podprůměrné. „V některých zemích se stejně jako v roce 

1995 ukázalo, ţe i kdyţ procento jejich ţáků s vysoce pozitivním přístupem k matematice 

patří mezi zúčastněnými zeměmi k nejmenším, výsledky jejich ţáků jsou v mezinárodním 

srovnání vynikající (např. Japonsko, Korea, v roce 1995 i Česká republika). Příčinou jsou 

zřejmě vysoké poţadavky kladené na ţáky, které mají za následek vynikající výsledky a 

malou oblibu předmětu.“ (Palečková & Tomášek, 2001) 

Tabulka 2: Index kladného vztahu ţáka k matematice – porovnání let 1995 a 1999 

(Palečková & Tomášek, 2001) 

 vysoký index střední index nízký index 
 

1999 
rozdíl 

1995–1999 
1999 

rozdíl 

1995–1999 
1999 

rozdíl 

1995–1999 

čeští ţáci v % 19 –1 63 0 18 1 

Mezinárodní 

průměr v % 
30 0 56 –1 14 1 

 

Dalším zajímavým faktorem týkajícím se obliby matematiky je pohlaví ţáků. 

V tabulce 3 je uvedeno procentuální zastoupení dívek a chlapců v jednotlivých skupinách 

indexu kladného vztahu k matematice. V tabulce 4 je uveden rozdíl hodnoty vysokého 

indexu kladného postoje k matematice mezi lety 1995 a 1999.  

Z tabulky 4 je vidět, ţe postoj českých ţáků se z hlediska pohlaví neliší. 

Ve skupině ţáků s vysokým indexem obliby matematiky bylo sice vyšší zastoupení dívek 

(22 %) neţ chlapců (16 %), rozdíl se však neprokázal jako statisticky významný. Dále 

tabulka 4 ukazuje, ţe v porovnání s mezinárodním průměrem byla obliba matematiky 

u českých ţáků značně podprůměrná z hlediska obou pohlaví. 
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Tabulka 3: Index kladného vztahu ţáka k matematice podle pohlaví v roce 1999 (Martin, 2000) 

 vysoký index střední index nízký index 

 Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

čeští ţáci v % 16 22 64 61 20 17 

Mezinárodní 

průměr v % 
35 39 53 51 12 10 

 

Tabulka 4: Porovnání rozdílu vysokého indexu kladného postoje ţáka k matematice podle pohlaví 

v letech 1995 a 1999. (Martin, 2000) 

 

1995 1999 

dívky chlapci rozdíl
24

 dívky chlapci rozdíl
25

 

čeští ţáci v % 19 20 1 16 22 6 

Mezinárodní 

průměr v % 
29 32 3 29 33 4 

 

V roce 2007 byli testováni v České republice ţáci čtvrtých a osmých ročníků 

základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Data získaná touto 

cestou umoţňují porovnat vztah ţáků k matematice v průběhu dvanácti let.
26

 

Naši ţáci dosáhli v roce 2007 v matematické oblasti průměrného výsledku. 

Z evropských zemí měli lepší výsledek jen ţáci z Maďarska, srovnatelný pak ţáci 

z Anglie, Ruska, Litvy, Slovinska a Arménie. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci asijských 

zemí. Od roku 1995 se naši ţáci výrazně zhoršili, a to o 42 bodů. Toto zhoršení je třetí 

největší ze všech zemí, které se do výzkumu v obou letech zapojily. 

V roce 2007 byl za účelem stanovení postoje ţáků k matematice zkonstruován 

index kladného vztahu žáka k matematice. Na rozdíl od předchozích let ţáci posuzovali 

jen tři výroky: baví mě učit se matematiku; matematika je nudná a matematiku mám 

rád(a). Moţnosti odpovědí byly: 1 – rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše 

nesouhlasím a 4 – rozhodně nesouhlasím. Ţáci, kteří rozhodně souhlasili nebo spíše 
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 Absolutní hodnota 

25
 Absolutní hodnota 

26
 Pro účely své práce budu nadále nejvíce pozornosti věnovat výsledkům výzkumů v osmých ročnících, 

protoţe celá má práce je směřována na věkovou skupinu ţáků druhého stupně ZŠ. 
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souhlasili se všemi třemi výroky, byli zařazeni do skupiny s vysokým indexem. Ţáci, 

kteří se všemi výroky spíše nesouhlasili nebo rozhodně nesouhlasili, byli zařazeni 

do skupiny s nízkým indexem a ostatní ţáci byli zařazeni do skupiny se středním indexem 

kladného vztahu ţáka k matematice. V tabulce 5 je uvedeno procentuální zastoupení 

českých ţáků v jednotlivých skupinách indexu a porovnání s lety 1999 a 1995. 

Tabulka 5: Index kladného vztahu ţáka k matematice v roce 2007 a jeho porovnání s lety 1999 a 

1995 (Martin, 2008) 

 vysoký index střední index nízký index 

 2007 
rozdíl (2007 –…) 

2007 
rozdíl (2007 –…) 

2007 

rozdíl (2007 –

…) 
1999 1995 1999 1995 1999 1995 

čeští ţáci 

v % 
31 –1 –1 22 –10 –8 47 11 9 

Mezinárodní 

průměr v % 
54  21  26  

 

Z tabulky 5 je vidět, ţe i kdyţ procento ţáků, kteří se zařadili do skupiny 

s nejvyšším indexem, se téměř nemění, procento ţáků s nízkým indexem narůstá. Čeští 

ţáci tedy nejen ţe v mezinárodních výzkumech dosahují v matematice stále horších 

výsledků, ale zároveň u nich klesá i obliba tohoto předmětu. Česká republika se v pořadí 

podle procenta ţáků ve skupině s vysokým indexem kladného přístupu ţáka k matematice 

umístila na čtvrtém nejhorším místě. Hůře se z evropských zemí umístilo jen 

Maďarsko (30 %) a Slovinsko (25 %) a z mimoevropských Japonsko (30 %). Naopak 

nejlepších výsledků z evropských zemí dosáhlo Rusko (53 %), Rumunsko (47 %) a 

Bulharsko (46 %). Ze všech zemí, které se účastnily výzkumu, se umístil nejvýše 

Alţír (83 %) a Egypt (78 %). 

Z hlediska vztahu ţáků k matematice byl stanoven další index a to index 

významnosti matematiky pro žáky. Ţáci posuzovali čtyři výroky: myslím si, že mi učení 

matematiky pomůže v každodenním životě; potřebuji matematiku, abych se mohl(a) učit 

jiné předměty; musím být v matematice dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, 

kterou si vyberu a musím být v matematice dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci. 

Moţnosti odpovědí byly: 1 – rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše 

nesouhlasím a 4 – rozhodně nesouhlasím. Ţáci, kteří rozhodně souhlasili nebo spíše 

souhlasili se všemi čtyřmi výroky, byli zařazeni do skupiny s vysokým indexem. Ţáci, 
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kteří se všemi výroky spíše nesouhlasili nebo rozhodně nesouhlasili, byli zařazeni 

do skupiny s nízkým indexem a ostatní ţáci byli zařazeni do skupiny se středním indexem 

významnosti matematiky pro ţáky. V tabulce 6 je uvedeno procentuální zastoupení 

českých ţáků v jednotlivých skupinách indexu. 

Tabulka 6: Index významnosti matematiky pro ţáky (Martin, 2008) 

 vysoký index střední index nízký index 

čeští ţáci v % 70 25 5 

Mezinárodní 

průměr v % 
78 17 5 

 

Česká republika se v pořadí podle procenta ţáků ve skupině s vysokým indexem 

významnosti matematiky pro ţáky umístila na devátém místě od konce. Hůře se 

z evropských zemí umístilo Švédsko (68 %), Slovinsko (67 %) a Itálie (53 %). Zajímavé 

je, ţe na posledních místech se umístili ţáci asijských zemí, kteří přitom vykazují největší 

úspěšnost v testech matematických znalostí. 

Další index, který byl ve výzkumu TIMSS sledován, byl index sebedůvěry žáků 

při učení se matematice, a to v závislosti na pohlaví ţáků. Ţáci posuzovali čtyři výroky: 

matematika mi obvykle jde; matematika je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků; 

matematika mi moc nejde a matematiku se učím rychle. Moţnosti odpovědí byly: 1 –

 rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím a 4 – rozhodně 

nesouhlasím
27

. Ţáci, kteří rozhodně souhlasili nebo spíše souhlasili se všemi čtyřmi 

výroky, byli zařazeni do skupiny s vysokým indexem. Ţáci, kteří se všemi výroky spíše 

nesouhlasili nebo rozhodně nesouhlasili, byli zařazeni do skupiny s nízkým indexem a 

ostatní ţáci byli zařazeni do skupiny se středním indexem sebedůvěry ţáků při učení 

se matematice. V tabulce 7 je uvedeno procentuální zastoupení českých ţáků a ţákyň 

v jednotlivých skupinách indexu. 

                                                 

27
 Při vyhodnocování odpovědí se škála u druhého a třetího výroku převrátila 
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Tabulka 7: Index sebedůvěry ţáků při učení se matematice (Martin, 2008) 

 vysoký index střední index nízký index 

 Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

čeští ţáci v % 41 46 30 32 29 22 

Mezinárodní 

průměr v % 
41 45 37 37 22 18 

 

Z hlediska pohlaví ţáků si v České republice v matematice více věří chlapci. 

Rozdíl mezi procentuálním zastoupením chlapců a dívek ve skupinách s vysokým 

indexem a s nízkým indexem se ukázal jako statisticky významný. Pokud porovnáme 

výsledky našich ţáků s mezinárodním průměrem, je patrné, ţe si čeští ţáci věří méně, neţ 

je průměr zemí, které se účastnily výzkumu TIMSS 2007. 

Další mezinárodní výzkum, který se zabývá matematikou a také vztahem ţáků 

k ní, je OECD/PISA. 

3.1.2. OECD/PISA 

Výzkum PISA
28

 je jednou z řady aktivit Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a školství a je v současné 

době jedním z největších a nejdůleţitějších mezinárodních projektů v oblasti měření 

výsledků vzdělávání. Do výzkumu je zapojeno nejen všech 30 zemí OECD, ale také řada 

nečlenských zemí. Výzkum PISA probíhá jednou za tři roky, přičemţ vţdy je kladen 

důraz na jinou ze tří oblastí: čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a 

přírodovědeckou gramotnost. První sběr dat v České republice, který proběhl v roce 2000, 

kladl větší důraz na oblast čtenářské gramotnosti, v roce 2003 byla hlavní zkoumanou 

oblastí matematická gramotnost a v roce 2006 to byla gramotnost přírodovědná. Díky 

opakovanému sběru dat je moţno mapovat nejen aktuální situaci v jednotlivých zemích, 

ale téţ její vývoj v čase.  

V průzkumech OECD/PISA byl kromě testových dotazníků zaměřujících se 

na gramotnost v jednotlivých oblastech pouţit i ţákovský dotazník, zabývající se faktory 

ovlivňující výsledky ţáků. Oblast, na kterou se v daném ročníku výzkumu kladl největší 

                                                 

28
 Programe for International Student Assessment 
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důraz, byla oblastí, na kterou se hlavně zaměřoval i ţákovský dotazník. Ţáci v něm 

odpovídali i na otázky, které se týkaly zájmu ţáků o matematiku, sebevědomí ţáků 

v matematice, obav ţáků v matematice, významu matematiky pro ţáky, podpory ţáků 

v matematice ze strany učitele a klimatu ve třídě při výuce matematiky. Ţáci své názory 

vyjadřovali zaškrtnutím čísla na čtyřstupňové škále (1 – rozhodně souhlasím,  

2 – souhlasím, 3 – nesouhlasím, 4 – rozhodně nesouhlasím) podle toho, zda souhlasili, 

nebo nesouhlasili s předepsanými výroky. Na kaţdou z oblastí bylo v ţákovském 

dotazníku cíleno několik otázek. Na základě odpovědí ţáků byly vytvořeny souhrnné 

indexy, podle kterých bylo moţno v kaţdé oblasti zúčastněné země seřadit. 

V mezinárodním výzkumu OECD/PISA zaměřujícím se na matematickou 

gramotnost, který proběhl v roce 2003, byli testováni ţáci narození v roce 1987. Část 

testovaných ţáků tvořili ţáci v posledním ročníku základní školy nebo v odpovídajících 

ročnících víceletých gymnázií. Část tvořili ţáci prvních ročníků středních škol. 

V celkových výsledcích matematické gramotnosti čeští ţáci dosáhli průměrného 

výsledku. Na předních místech se umístili ţáci Hongkongu, Finska, Korei a Nizozemska. 

Na posledních místech ţáci Mexika, Indonésie, Tuniska a úplně poslední byla Brazílie. 

Index zájmu o matematiku vyšel v České republice podprůměrný ve srovnání 

s ostatními zeměmi, ve kterých výzkum probíhal. Příslušný index byl sestaven na základě 

otázek zjišťujících, jak matematika ţáky baví a jaký mají o tento předmět zájem. 

V tabulce 8 je procentuální zastoupení odpovědí ţáků, kteří souhlasí nebo rozhodně 

souhlasí s danými tvrzeními.  

Tabulka 8: Zájem ţáků o matematiku (Koucký & kol, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Baví mě číst knihy o matematice 10 31 

Na hodiny matematiky se těším 30 31 

Učím se matematiku, protoţe mě 

baví 
31 39 

Věci, které se učíme v matematice, 

mě zajímají 
40 53 
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Mezi zeměmi OECD byla nejvyšší hodnota indexu zájmu o matematiku zjištěna 

v Mexiku a Turecku. Nejniţší hodnota byla zjištěna v Japonsku. Česká republika se 

umístila na sedmém místě od konce, před Nizozemskem, Maďarskem, Finskem, 

Lucemburskem, Rakouskem a Japonskem. „Zájem o matematiku má v České republice 

pozitivní vliv na výsledky ţáků. Pokud by se hodnota příslušného indexu zvýšila o jednu 

směrodatnou odchylku, výsledky ţáků by se zlepšily o 22,5 bodu, coţ je zhruba 

dvojnásobné zlepšení vzhledem k průměrnému zlepšení zemí OECD.“ 

(Koucký & kol, 2004) 

Dále byla pomocí studentského dotazníku ve výzkumu PISA 2003 zjišťována 

sebedůvěra ţáků v otázkách matematiky. Index sebedůvěry žáků v matematice byl 

sestaven na základě otázek, které vyjadřovaly, jak si ţáci v matematice věří a jaké mají 

vzhledem k ní sebehodnocení. V tabulce 9 je procentuální zastoupení odpovědí ţáků, 

kteří souhlasí nebo rozhodně souhlasí s danými tvrzeními. 

Podle indexu sebedůvěry ţáků v matematice si nejvíce věří ţáci USA a Dánska. 

Poslední se umístilo Japonsko. V České republice vyšel index podprůměrný. Česká 

republika se umístila na jedenáctém místě od konce, před Lotyšskem, Maďarskem, 

Francií, Norskem, Portugalskem, Španělskem, Macaem, Hongkongem, Koreou a 

Japonskem. 

Tabulka 9: Sebedůvěra ţáků v matematice (OECD, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Nejsem moc dobrý(á) v matematice 38 42 

Z matematiky mám dobré známky 55 57 

Matematiku se učím rychle 46 51 

Matematika je jeden z mých 

nejoblíbenějších předmětů 
30 35 

Při hodinách matematiky rozumím 

i sloţitějším příkladům 
21 33 
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Další oblastí, sledovanou výzkumem PISA 2003 v oblasti postojů ţáků 

k matematice, byly obavy ţáků z matematiky. Index obav žáků z matematiky byl sestrojen 

na základě souhlasu či nesouhlasu ţáků s výroky, týkajícími se činností, které mohou 

ţáky v souvislosti s matematikou znervózňovat nebo dokonce u nich vyvolávat strach. 

V tabulce 10 je procentuální zastoupení odpovědí ţáků, kteří souhlasí nebo rozhodně 

souhlasí s danými tvrzeními. 

Tabulka 10: Obavy ţáků v matematice (OECD, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Často se bojím, ţe pro mě bude 

hodina matematiky obtíţná 
52 57 

Jsem nervózní, kdyţ mám dělat 

domácí úkol 
20 29 

Matematické úlohy mě velmi 

znervózňují 
32 29 

Kdyţ řeším matematickou úlohu, 

připadám si bezradně 
29 29 

Bojím se, ţe budu mít z 

matematiky špatné známky 
51 59 

 

Naši ţáci po sestavení indexu vyšli jako lehce podprůměrní, to znamená, ţe jejich 

strach a obavy z matematiky jsou lehce pod průměrem zemí, které se výzkumu účastnily. 

Největší obavy z matematiky vyšly u ţáků Tunisu a Brazílie. Naopak nejmenší strach 

z matematiky v odpovědích na dotazníkové otázky prokázali ţáci Švédska, Dánska a 

Nizozemí. 

V ţákovském dotazníku výzkumu PISA 2003 byly i otázky, které se týkaly 

významnosti matematiky pro budoucnost ţáků, a z nich byl sestaven index významnosti 

matematiky. Otázky, ze kterých byl index sestaven, se týkaly toho, jak je pro ţáky 

matematika důleţitá jako prostředek k dosaţení lepšího zaměstnání nebo vzdělání. 

V tabulce 11 je procentuální zastoupení odpovědí ţáků, kteří souhlasí nebo rozhodně 

souhlasí s danými tvrzeními. 
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Tabulka 11: Významnost matematiky (OECD, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Má cenu snaţit se v matematice, 

protoţe mi pomůţe v mém 

budoucím zaměstnání 

74 75 

Učit se matematiku je důleţité, 

protoţe mi pomůţe při studiu 

ostatních předmětů ve škole 

81 78 

Matematika je důleţitý předmět, 

protoţe mi můţe pomoci 

v budoucím studiu 

74 66 

Kdyţ se budu učit matematiku, 

zlepší se vyhlídky na mé budoucí 

povolání. 

77 70 

 

V indexu významnosti matematiky se Česká republika umístila průměrně, 

výsledky našich ţáků jsou srovnatelné s průměrnými výsledky všech zúčastněných zemí. 

Největší důleţitost matematice pro svou budoucnost přikládají ţáci Mexika a Tunisu. 

Nejmenší potom Japonska a Rakouska. 

Dále se výzkum PISA 2003 zabýval chováním učitelů při hodinách matematiky. 

Na základě otázek, které se zabývaly podporou a pomocí, kterou učitelé poskytují ţákům 

při učení se matematice v hodinách, byl sestaven index podpory učitele. V tabulce 12 je 

procentuální zastoupení odpovědí ţáků, kteří souhlasí nebo rozhodně souhlasí s danými 

tvrzeními. 

V hodnotách tohoto indexu se Česká republika umístila pod průměrem 

zúčastněných zemí. Konkrétně na desátém místě od konce, před Francií, Srbskem, 

Polskem, Koreou, Nizozemskem, Německem, Lucemburskem, Japonskem a Rakouskem, 

které se umístilo jako poslední. Největší podporu od svých učitelů dostávají ţáci Thajska, 

Brazílie a Mexika. 

Dále se výzkum PISA 2003 zabýval tím, jak ţáci vnímají klima ve třídě 

při hodinách matematiky. Index klimatu třídy byl sestaven na základě otázek týkajících se 

toho, jak ţáci vnímají průběh hodiny z hlediska kázně. V tabulce 13 je procentuální 

zastoupení odpovědí ţáků, kteří souhlasí nebo rozhodně souhlasí s danými tvrzeními. 
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Tabulka 12: Podpora učitele (OECD, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Učitel(ka) dává najevo zájem 

o učení všech ţáků 
47 58 

Kdyţ potřebuješ pomoct, učitel(ka) 

ti pomůţe 
75 66 

Učitel(ka) pomáhá ţákům s jejich 

učením 
59 73 

Učitel(ka) pokračuje s výkladem 

nové látky aţ poté, co všichni 

pochopili látku právě probíranou 

51 62 

Učitel(ka) vám dává prostor pro 

vyjádření vlastního názoru 
57 59 

 

Tabulka 13: Jak ţáci vnímají klima ve třídě při hodinách matematiky (OECD, 2004) 

Tvrzení 
ţáci, kteří vyjádřili souhlas tvrzením (%) 

Česká republika Průměr OECD 

Neposloucháš, co učitel(ka) říká 36 31 

Ve třídě je hluk a nepořádek 34 36 

Učitel(ka) musí dlouho čekat, neţ 

se ţáci utiší 
34 32 

Ţáci nemohou dobře pracovat 25 23 

Ţáci nezačnou pracovat ještě 

dlouho poté, co začala hodina 
25 29 

 

Česká republika v indexu klimatu třídy dosáhla průměrného výsledku. 

Na předních místech se umístilo Rusko, Japonsko a Lotyšsko, na posledních místech se 

umístilo Řecko, Norsko a úplně poslední Brazílie. 

Na téma vztah ţáků k matematice proběhly kromě mezinárodních výzkumů i 

menší výzkumy pouze na území České republiky. 
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3.2. Některé výzkumy postojů žáků a studentů 

k matematice v České republice 

První výzkum, který zmíním, proběhl na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. E. Zapotilová (2004) zjišťovala u studentů prvního ročníku oboru učitelství 

primární pedagogiky v letech 2000 aţ 2003 jejich zkušenosti a postoje k matematice 

od doby, kdy se s ní poprvé setkali. Jejich úkolem bylo během jednoho semestru sepsat 

seminární práci o třech aţ pěti stranách, kde popíšou své zkušenosti a postoje 

k matematice, jak se měnily v průběhu doby od prvních vzpomínek na ni aţ po dokončení 

střední školy. Jejich práce pak vyhodnotila. 

E. Zapotilová (2004) uvádí, ţe studenti přes první překvapení ze zadání práce, 

nakonec většinou oceňují moţnost zamyslet se nad svým postojem k matematice, protoţe 

si uvědomují, ţe takto lépe poznávají důleţitou sloţku své budoucí práce, totiţ vliv 

učitele na utváření ţákova vztahu k matematice. Celkově z výpovědí cca 300 studentů 

vyplývá, ţe na 1. stupni základní školy mají ţáci k matematice z velké většiny utvořen 

dobrý vztah. Ten se mění někdy jiţ na 2. stupni základní školy, většinou však během 

studia na střední škole. Zejména na gymnáziích se stává negativním, aţ výrazně 

negativním. 

 „Objevují se i práce, v nichţ studenti charakterizují svůj postoj k matematice jako 

převáţně neutrální, proměnlivý podle toho, zda pochopili či nepochopili právě probíranou 

látku, dále v závislosti na většinou četných změnách vyučujících matematiky. Studenti, 

kteří s láskou vzpomínají na hodiny matematiky a všechny učitele či profesory 

matematiky, jsou pouze výjimkou. Jistě to úzce souvisí s kvalitou studentů, kteří jsou 

přijímáni ke studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogickou fakultu UK 

v Praze.“ (Zapotilová, 2004) 

Dále v práci E. Zapotilové nalezneme anketu, která proběhla v akademickém roce 

2002/2003 mezi studenty prvního ročníku učitelství primární pedagogiky v předmětu 

Úvod do studia matematiky. Studenti se v ní měli anonymně vyjádřit o svém postoji 

k matematice, který si přinášejí ze střední školy. Studentům byla nabídnuta pětibodová 

škála: 
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5 bodů: matematika patřila k mým nejoblíbenějším předmětům 

4 body: matematika patřila spíše k oblíbeným předmětům, měl(a) jsem však ještě 

oblíbenější  

3 body: neutrální postoj 

2 body: matematika patřila k méně oblíbeným předmětům, měl(a) jsem však předměty 

ještě méně oblíbené 

1 bod: matematika patřila k mým nejméně oblíbeným předmětům 

Studenti si měli vybrat pouze jednu odpověď. Vyhodnocení ankety je 

v tabulce 14. Počty studentů jsou vyjádřeny v procentech. 

Tabulka 14: Výsledky ankety o postoji studentů 1. ročníku PedF UK k matematice na střední 

škole (Zapotilová, 2004) 

Postoj k matematice na SŠ 
Počet odpovědí 

studentů (%) 

matematika patřila k mým nejoblíbenějším předmětům 10 

matematika patřila spíše k oblíbeným předmětům, měl(a) jsem 

však ještě oblíbenější 
15 

neutrální postoj 45 

matematika patřila k méně oblíbeným předmětům, měl(a) jsem 

však předměty ještě méně oblíbené 
20 

matematika patřila k mým nejméně oblíbeným předmětům 10 

 

Další výzkum v České republice v oblasti postojů ţáků k matematice proběhl 

v roce 2007 v rámci projektu MedVěd.
29

 (Kliment, 2008). Výzkum se nazýval “Vnímání 

přírodních věd ţáky a studenty základních a středních škol“. Šetření bylo zaměřeno 

na ţáky 8. a 9. ročníků základních škol a na studenty posledních dvou ročníků středních 

škol. Celkem bylo analyzováno 1 173 dotazníků. Pro potřeby výzkumu byly přírodní 

                                                 

29 
Projekt MedVěd byl realizován v rámci Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci, jeho 

cílem bylo mediální zdůraznění potřeby vědy a studia přírodovědných oborů. Projekt tak reagoval 

na situaci, kdy veřejnost ztrácí povědomí významu vědy a výzkumu. 
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vědy rozděleny do dvou skupin. Jednu tvořila matematika a druhou fyzika, chemie, 

zeměpis, přírodopis, biologie a ekologie. 

Šetření v rámci projektu došlo k následujícím výsledkům: s přibývajícími lety 

docházky se vytváří obecně odmítavý postoj k přírodním vědám. Středoškolští studenti 

odmítají přírodní vědy více neţ ţáci základních škol. V hodnocení přírodovědných 

předmětů se objevila rozporuplnost v tom smyslu, ţe ţáci i studenti nahlíţejí 

na přírodovědné předměty jako na zajímavé a uţitečné pro budoucnost a na druhé straně 

jako na obtíţné oproti jiným předmětům. Nejvíce odmítanou se stala fyzika, následovaná 

matematikou a chemií. Tyto předměty odmítala přibliţně třetina dotazovaných. 

V rámci projektu „Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího 

programu“ vyšel na CD k projektu článek H. Liškové (2006): Postoje ţáka k matematice. 

H. Lišková (2006) zde čerpá ze své praxe na Vyšší odborné škole pedagogické 

v Litomyšli, kde zjišťovala stav postojů k matematice u svých současných studentů. Jde 

o absolventy různých středních škol, od gymnázií aţ po střední odborné školy 

technického i netechnického typu. Její přístup byl kvalitativní. Na tři otázky Jaký máte 

postoj k matematice? Kdo a co ovlivnilo váš postoj k matematice? Co by mohlo změnit 

váš postoj k matematice? formou otevřené odpovědi odpovídalo 28 studentů. Z jejich 

odpovědí vyplynulo, ţe v průběhu svého vzdělávání postoje mění, a to v závislosti 

na mnoha faktorech, například vliv rodiny, společnosti, vlastní dispozice. Téměř ve všech 

sděleních se pak objevuje vliv učitele matematiky, jeho osobnost, odbornost, vztah 

k oboru, k dětem a hlavně metody jeho práce a pojetí výuky. Podstatné bylo zjištění 

H. Liškové, ţe učitel
30

 je hlavním faktorem ve výpovědích studentů, který ovlivňuje 

změnu jejich postojů k matematice. Díky tomuto zjištění, „můţeme tedy učinit závěr, ţe 

změny postojů (pozitivních i negativních) má učitelská veřejnost do značné míry ve svých 

rukou“. (Lišková, 2006) 

                                                 

30
 Jako ţádoucí projevy osobnosti učitele se objevovaly: porozumění, trpělivost, snaha pomoci, pochopení, 

individuální přístup, postoj učitele k ţákům a k předmětu, pečlivá a promyšlená příprava učitele, laskavost a 

kladný přístup, úcta k ţákům. V ţádném případě by se učitel neměl svým ţákům vysmívat, neměl by je 

poniţovat nebo odrazovat. Jako ţádoucí metody vyučování byly jmenovány: jednoduché vysvětlení, učení 

hrou, zábavná forma učení, diskuse a analýzy chyb. 
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4. Praktická část – výzkum 

V praktické části mojí diplomové práce se budu zabývat otázkami, které se týkají 

obliby matematiky a faktorů, které ji ovlivňují. V předchozích kapitolách jsem se 

věnovala zpracování tématu obliby matematiky v odborné literatuře, mezinárodních a 

tuzemských výzkumech. Nyní naváţu výzkumem vlastním, který bude z výše uvedeného 

vycházet. Hlavními faktory vztahujícími se k oblibě matematiky u ţáků budu chápat: vliv 

učitele a jeho práce, vliv rodičů, spoluţáků a klimatu ve třídě při hodinách matematiky, 

sebepojetí ţáka vzhledem k matematice a význam matematiky pro budoucnost ţáka. 

4.1. Plán výzkumu 

Výzkumné práce proběhnou mezi ţáky druhého stupně základních škol a budou 

rozděleny na předvýzkum, ve kterém se bude testovat výzkumná metoda, a hlavní 

výzkumné šetření. Jedná se o výzkum kvantitativní, data budou získávána pomocí 

dotazníků.  

4.1.1.  Výzkumná otázka a hypotézy 

Základní otázka, kterou si kladu je: Které faktory mají vliv na oblibu matematiky 

ţáků druhého stupně základní školy? Tato otázka je velmi široká a je nutno ji rozdělit 

podle faktorů, které jsem specifikovala v předchozím textu.  

Konkrétně tedy budu zjišťovat odpovědi na otázky: 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků učitel svým přístupem k ţákům? 

Hypotéza: Čím větší podporu a pomoc při učení se matematice bude 

učitel(ka) svým ţákům poskytovat, tím budou mít ţáci k matematice 

pozitivnější vztah. Pokud budou ţáci vnímat, ţe vyučujícího zajímá, zda 

porozuměli probírané látce, ţe je „férový“ a ţe s většinou ţáků vychází 

dobře, bude obliba matematiky ţáků růst. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků učitel tím, jak řídí hodinu? 

Hypotéza: Čím častěji projevuje učitel(ka) zájem o pochopení učiva ţáky, 

pomáhá jim, kdyţ potřebují, novou látku vykládá aţ po pochopení 
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přecházejícího učiva a dává ţákům prostor pro vyjádření vlastního názoru, 

tím více roste obliba matematiky u ţáků. 

 

 Má vliv na oblibu matematiky motivace zaloţená na tom získat co nejlepší 

známky? 

Hypotéza: Ţáci, kteří chtějí být nejlepší ve třídě, případně chtějí mít 

nejlepší známky z matematiky, budou mít k matematice pozitivní vztah. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků přístup rodičů k matematice? Má 

na ţáky v této oblasti větší vliv otec nebo matka? 

Hypotéza: Identifikace dítěte s rodiči má vliv na jeho oblibu matematiky. 

Pokud budou mít rodiče negativní postoj k matematice, dítě ho přijme 

za svůj. Pokud budou mít rodiče naopak kladný přístup k matematice, 

bude mít v oblibě matematiku i ţák. Dále předpokládám, ţe přístup matky 

k matematice bude mít na dítě větší vliv a ve výsledcích výzkumu budou 

více korelovat výsledky obliby matematiky dítěte s výsledky obliby 

matematiky matkou neţ otcem. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků klima a sociální prostředí ve třídě 

při hodině matematiky? 

Hypotéza: Čím se budou ţáci ve třídě cítit lépe, tím více si daný předmět 

oblíbí. Čím menší bude ve třídě hluk a čím více bude ţák dávat pozor, tím 

větší bude jeho obliba matematiky. Dále bude obliba matematiky záviset i 

na hodnocení ostatních spoluţáků. V niţších ročnících druhého stupně 

bude větší závislost mezi hodnocením výsledků v matematice spoluţáky a 

oblibou matematiky. Ve vyšších ročnících bude tato závislost vzhledem 

k rozvoji sociálních vztahů klesat. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků sebedůvěra, s jakou přistupují 

k matematice? 
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Hypotéza: Jedná se zde o sebepojetí ţáka, o to jakou má o sobě představu 

vzhledem ke studiu matematiky. Čím kladnější sebepojetí ţák prokáţe, tím 

lepší má vztah k matematice. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků známka na vysvědčení a má obliba 

matematiky nějakou spojitost i se známkami z jiných předmětů? 

Hypotéza: Výsledná známka na vysvědčení bude mít na ţáka motivující 

vliv. Čím lepší známku ţák na konci klasifikačního období dostane, tím 

lepší bude mít vztah k matematice. 

 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků význam, jaký jí dávají pro svůj 

budoucí ţivot? 

Hypotéza: Ţáci, kteří přikládají matematice větší význam pro svou 

budoucnost, budou mít matematiku více v oblibě. 

Dále se budu zabývat sémantickou blízkostí slov matematika, hra, zkušenost, 

škola, ţivot, příklad, povinnost a vzorec. 

4.1.2.  Výzkumná metoda 

Protoţe se jedná o kvantitativní výzkum, zvolila jsem pro sběr dat metodu 

dotazníkového šetření
31

. Dotazník je anonymní a je rozdělen do tří částí. V první a druhé 

části jsou otázky, na které ţáci odpovídají pomocí čtyř aţ pěti stupňové škály, nebo 

otázky s výběrem odpovědi. Většina otázek je převzata z mezinárodních výzkumů 

OECD/PISA a z publikace V. Hrabala (1989). První a druhou část budu zpracovávat 

pomocí popisné statistiky a korelačních koeficientů. Otázky které byly převzaty 

z mezinárodních výzkumů, porovnám s výsledky daných výzkumů. 

První část dotazníku zjišťuje informace týkající se školy, tj. průběhu vyučování, 

podpory učitele, vztahu k matematice, významu matematiky do budoucna, klimatu 

ve třídě, sebepojetí ţáka v matematice. Třetí část se týká samotného ţáka. Zjišťuje jeho 

pohlaví, jeho vztah k matematice a vztah k matematice jeho rodičů, vzdělání rodičů a 

                                                 

31
 Konstrukce dotazníků probíhala na konzultacích s PhDr. Martinem Chválem, Ph.D. 
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známku na vysvědčení z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, přírodopisu a 

chemie. 

Druhá část je tvořena pomocí sémantického diferenciálu. Podle odborné literatury 

(Chrástka, 1993) (Janoušek, 1986) (Papica, 1974) (Průcha, 1995) sémantický diferenciál 

vznikl v 50. letech 20. století. Měří individuální psychologické významy pojmů 

u jednotlivých lidí, neboť kaţdý pojem vnímají různí posuzovatelé odlišně. U nás byl 

proveden výzkum pomocí metody sémantického diferenciálu v roce 1984 M. Chrástkou, 

kdy na pedagogické fakultě měřil postoje studentů k následujícím pojmům: studium, 

pedagogická fakulta, vědomosti, kontrola vědomostí, odborný asistent, já, přednáška, 

rodiče, klasifikace. 

Měření se odehrává na škálách, pomocí kterých respondent vyjadřuje své postoje 

k určitým posuzovaným pojmům. Škála, nejčastěji sedmistupňová, je vymezena dvojicí 

protikladných adjektiv a je směrem k polárním koncům vymezena třemi stupni intenzity: 

nepatrně, dosti, extrémně. Kaţdý hodnocený pojem je hodnocen více škálami, 

na zvláštním listu papíru. Jednotlivé škály jsou rozděleny do tří skupin podle měřeného 

významového faktoru: 

Faktor hodnocení  – měří subjektivně vnímané dobro (zlo) pojmu
32

 

Faktor potence – měří subjektivně vnímanou sílu pojmu
33

 

Faktor aktivity – měří subjektivně vnímanou aktivitu pojmu
34

 

Významy jednotlivých pojmů lze vyjádřit v třírozměrném prostoru = sémantický 

prostor. Jednotlivé osy pak tvoří jednotlivé faktory (hodnocení, potence, aktivity). 

V rámci kaţdého faktoru je vypočteno skóre (= průměr) v jednotlivých faktorech. 

Zjistíme tak, jak jsou jednotlivé pojmy u sledovaných osob „dobré“, „silné“ a „aktivní“.  

Pro přesnější určení (popis) sémantického prostoru se zjišťuje, jak daleko od sebe 

se pojmy nalézají. Pokud pojmy dělí malá vzdálenost (jsou těsně vedle sebe), pak mají 

podobný význam a naopak, dělí-li je velká vzdálenost (jsou od sebe daleko), jejich 

význam se pro jednotlivce liší.  

                                                 

32
 dobrý/zlý, sladký/kyselý, čistý/špinavý, velký/malý 

33
 silný/slabý, tlustý/tenký, těţký/lehký, velký/malý 

34
 aktivní/pasivní, horký/studený, rychlý/pomalý 
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Pojmy, zpracované v dotazníku jsou: hra, matematika, zkušenost, škola, ţivot, 

příklad, povinnost a vzorec. Škály, na kterých budou pojmy ţáky hodnoceny, jsou 

sedmistupňové a vybraná adjektiva podle měřeného významového faktoru jsou 

následující: 

Faktor hodnocení  – uţitečný/neuţitečný, nudný/zajímavý, dobrý/špatný 

Faktor potence – dlouhý/krátký, povrchní/hluboký, tvrdý/měkký 

Faktor aktivity – pruţný/tuhý, pasivní/aktivní, rychlý/pomalý 

Hotový dotazník je v příloze 1. 

4.1.3. Výzkumný vzorek 

Dotazníkové šetření bude provedeno mezi ţáky druhého stupně základních škol. 

Ţáky druhého stupně základních škol jsem volila z toho důvodu, ţe na druhém stupni 

obliba matematiky začíná mezi ţáky klesat
35

, coţ se završuje na střední škole. Proto je 

důleţité zjistit, jaké faktory ovlivňují oblibu matematiky u ţáků sekundárního stupně 

škol. Do výzkumu budou zařazeni ţáci ze základní školy Filosofská a Táborská v Praze, 

dále ţáci základní školy v Čelakovicích. a ţáci ze škol, kam chodí moji současní studenti 

na praxi. Jedná se o: ZŠ 28. Října v Příbrami, ZŠ a MŠ Hrádek u Rokycan; ZŠ Pavla 

Lysého v Hostomicích, ZŠ a MŠ Jesenice, ZŠ Jungmannova v Berouně, ZŠ Matějovice, 

ZŠ a MŠ Broumy a ZŠ T.G.M. v Mladé Boleslavi. 

4.2. Předvýzkum 

Pro sloţitost konstrukce dotazníku, jsem přistoupila k předběţnému šetření, které 

má ověřit jeho funkčnost v praxi. Jde hlavně o srozumitelnost otázek a jejich relevantnost 

pro výzkum faktorů ovlivňujících obliby matematiky. 

4.2.1.  Výzkumný vzorek 

Předvýzkumu ve školním roce 2007/2008 se účastnili moji ţáci ze šestého ročníku 

ZŠ Filosofská v Praze. Celkem dotazník vyplnilo 25 ţáků. Z toho bylo 10 chlapců a 

15 dívek. Pro předvýzkum jsem vybrala ţáky šestého ročníku, protoţe jsou nejmladší 

                                                 

35
 Viz oddíl 3.2 výzkum E. Zapotilové. 
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kategorií, která se hlavního výzkumného šetření zúčastní, a je důleţité, aby prokázali 

porozumění otázek, hlavně pro abstraktnost některých z nich. 

4.2.2.  Vyhodnocení dotazníků 

Po vyplnění dotazníku následovala diskuse s ţáky o srozumitelnosti otázek 

v dotazníku. Většina ţáků se shodla v nesrozumitelnosti druhé části, při jejímţ 

vyplňování si téměř všichni nevěděli rady. Problémy měli ţáci také s druhou otázkou 

první části, kde mají uvádět počet hodin v týdnu, které tráví činnostmi, při kterých se 

věnují matematice. Dále se jim nelíbilo, ţe v dotazníku musí vyplňovat své datum 

narození, protoţe pak podle nich ztrácí anonymitu. I otázka, týkající se vzdělání rodičů, 

dělala ţákům problémy. Většina z nich nevěděla, jaké vzdělání mají jejich rodiče 

ukončené, a problém vznikl také ve chvíli, kdy rodiče vzdělání v době vyplňování 

dotazníku ještě ukončovali. 

Hlavní metodou vyhodnocení je pouţití korelačního koeficientu. Otázka, kterou 

povaţuji za proměnnou, je otázka 6c) ve třetí části. Ţáci zde na sedmibodové škále 

vyjadřují svůj vztah k matematice od 1 – mám matematiku rád/a aţ po 7 – nemám 

matematiku rád/a. Otázky z první části jsem rozdělila do sedmi hlavních skupin, které 

zastupují jednotlivé zkoumané faktory.  

 Faktor sebepojetí (sebedůvěry) žáka v matematice zahrnuje výroky: matematika 

je jeden z mých nejoblíbenějších předmětů; matematiku se učím rychle a 

z matematiky mám dobré známky. Ţáci odpovídali pomocí čtyřstupňové škály, kdy 

1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 

3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. Další otázka, 

která je do faktoru sebepojetí ţáka zařazena, je otázka s výběrem odpovědi, kde ţáci 

doplňovali větu: Matematika je pro mě… z pěti moţností, kterým byla pro účely 

zpracování přidělena čísla: 1 velmi snadná, 2 – spíš snadná, 3 – středně obtíţná,  

4 – obtíţná a 5 – velmi obtíţná. 

 Faktor vztahu žáků k matematice obsahuje výroky: při hodinách matematiky se 

nudím; na hodiny matematiky se těším; matematika mě baví a věci, které probíráme 

v matematice, mě zajímají. Ţáci hodnotili výroky pomocí čtyřstupňové škály, kdy 

1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 

3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U prvního výroku 
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byla hodnotící škála pro potřeby vyhodnocení otočena. Dále jsem do faktoru vztahu 

ţáků k matematice zařadila otázku s výběrem odpovědi, kde ţáci doplňovali větu: 

Matematika mě… ze čtyř moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 

1 velmi zajímá, 2 – zajímá, 3 – někdy zajímá a někdy nezajímá a 4 – spíše nezajímá, 

neţ zajímá. 

 Faktor významu matematiky pro budoucnost žáků zahrnuje výroky: když se budu 

učit matematiku, zlepší se vyhlídky na mé budoucí povolání a matematika je důležitý 

předmět, protože mi může pomoci v dalším studiu. Ţáci odpovídali pomocí 

čtyřstupňové škály, kdy 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, 

ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně 

nesouhlasí. Další otázkou, zařazenou do faktoru významu matematiky pro 

budoucnost ţáků, byla otázka s výběrem odpovědi, kde ţáci měli doplnit větu: 

Matematika je pro mou budoucnost… z pěti moţností, kterým byla pro účely 

zpracování přidělena čísla: 1 – velmi významná, 2 – významná, 3 – středně 

významná, 4 – spíše nevýznamná a 5 – nevýznamná. 

 Faktor obav žáků z matematiky obsahoval výroky: když řeším matematickou 

úlohu, připadám si bezradně; bojím se, že budu mít z matematiky špatné známky a 

matematika mi prostě nejde. Ţáci hodnotili výroky pomocí čtyřstupňové škály, kdy 

1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 

3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 Faktor podpory žáků učitelem obsahoval následující výroky, které ţáci hodnotili 

na čtyřstupňových škálách, kde 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 

2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem 

rozhodně nesouhlasí: většina žáků v naší třídě vychází dobře s vyučujícím 

matematiky; vyučujícímu záleží na tom, zda žáci látku pochopili, nebojím se v hodině 

matematiky zeptat na cokoli z probírané látky, čemu nerozumím; učitel/ka 

matematiky je fér a pokud něčemu nerozumím, mohu přijít za vyučujícím matematiky 

i mimo vyučovací hodinu. 

 Pomocí faktoru chování učitele v hodině se mohli ţáci vyjádřit k četnosti výskytu 

následujících situací: učitelka projevuje zájem o to, jestli jste látku pochopili; když 

potřebuješ pomoct, učitel/ka ti pomůže; učitel/ka pokračuje ve výkladu nové látky až 

poté, co všichni pochopili látku právě probíranou a učitel/ka dává prostor 
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na vyjádření vašeho vlastního názoru. Ţáci odpovídali pomocí čtyřstupňových škál, 

kdy 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 

4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

 Faktor žákova vnímání klimatu třídy obsahoval situace: neposloucháš, co učitel/ka 

říká; ve třídě je hluk a nepořádek a učitel/ka musí dlouho čekat, než se žáci utiší. Ţáci 

na čtyřstupňové škále určovali, jak často k daným situacím ve třídě při hodinách 

matematiky dochází. 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky 

kaţdou hodinu, 2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých 

hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

Ostatní otázky nebyly zařazeny do ţádného z faktorů a byly vyhodnoceny zvlášť. 

Šlo o výroky: čím lepší známky mám, tím víc si mě spolužáci váží; v naší třídě si 

připadám dobře; chtěl/a bych být z matematiky nejlepší ve třídě; matematika mi jde 

nejlépe, pokud mohu spolupracovat s ostatními spolužáky; snažím se v matematice proto, 

abych měl/a nejlepší známky ve třídě a v hodinách matematiky mám nejraději skupinovou 

práci. Ty ţáci hodnotili na čtyřstupňových škálách, kde 1 znamenala, ţe s výrokem 

rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, 

ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. Dále šlo o situaci, u které se ţáci pomocí čtyřstupňové 

škály vyjadřovali k četnosti jejího výskytu při vyučování matematice: pracujete 

s učebnicemi nebo jinými tištěnými materiály. Zvlášť se také vyhodnocovaly otázky, kde 

ţáci na sedmistupňové škále uváděli vztah k matematice svých rodičů
36

 od 1 – má 

matematiku rád/a aţ po 7 – nemá matematiku rád/a a konečné známky z jednotlivých 

předmětů
37

 za klasifikační období. 

U kaţdé otázky byl vypočítán průměr, modus a četnosti výběru jednotlivých 

odpovědí na stupnici. Dále jsem zjišťovala korelaci jednotlivých otázek s otázkou 6c) 

ze třetí části, kde se ţáci vyjadřovali k tomu, jaký mají vztah k matematice pomocí 

sedmistupňové škály od 1 – mám matematiku rád/a aţ po 7 – nemám matematiku rád/a. 

                                                 

36
 Otce i matky zvlášť. 

37
 matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, přírodopisu a chemie 
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Dále byl u kaţdého ţáka vypočítán průměr z jeho odpovědí v jednotlivých 

faktorech. Tyto průměry z jednotlivých dotazníků byly pomocí korelačního koeficientu 

opět srovnány s otázkou 6c). 

V následujícím oddíle jsou výsledky předvýzkumu, které uvádím v tabulkách 

odpovídajících jednotlivým faktorům. 

4.2.3. Výsledky  

Tabulka 15: předvýzkum – Faktor sebepojetí (sebedůvěry) ţáka v matematice 

Výrok Průměr Modus Korelace 
Četnost odpovědí 

1 2 3 4 5 

matematika je jeden z mých 

nejoblíbenějších předmětů 2,56 4 0,75 6 6 6 7 
 

matematiku se učím rychle 2,04 2 0,83 7 10 8 0 
 

z matematiky mám dobré známky 2,24 2 0,78 3 13 9 0 
 

Matematika je pro mě… 2,84 3 0,71 3 4 12 6 0 

U prvních třech výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

snadná, 2 – spíš snadná, 3 – středně obtíţná, 4 – obtíţná a 5 – velmi obtíţná. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,86. 

Na výsledcích faktoru sebepojetí ţáka v matematice v tabulce 15 je vidět, ţe 

sebepojetí a sebevědomí ţáka v matematice je pro oblibu daného předmětu důleţité. 

Souvisí to s očekáváním úspěchu, kdy ţák, který má předmět rád, s úspěchem předem 

počítá a má v předmětu vysoké sebevědomí. Naopak ţák, který předmět v oblibě nemá, 

uţ dopředu počítá s neúspěchem.  

Tabulka 16 popisuje výsledky faktoru vztahu ţáků k matematice, která má 

kontrolní funkci. Zejména výrok matematika mě baví, který se svým obsahem velmi 

přibliţuje otázce 6c) ze třetí části dotazníku a má také nejvyšší hodnotu korelačního 

koeficientu. Zároveň tento faktor ukazuje, ţe některé jevy, jako třeba nuda o hodinách 

matematiky, nemusí nutně znamenat oblibu nebo neoblibu daného předmětu. Více 

pravděpodobně záleţí na vyučujícím a jeho postupech práce, se kterými ţáky zaujme, 

případně nezaujme. 
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Tabulka 16: předvýzkum – Faktor vztahu ţáků k matematice 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 

při hodinách matematiky se nudím 2,40 2 0,13 4 10 8 3 

na hodiny matematiky se těším 2,24 2 0,73 2 15 8 0 

matematika mě baví 2,36 3 0,87 5 8 10 2 

věci, které probíráme 

v matematice, mě zajímají 
2,24 2 0,55 3 13 9 0 

Matematika mě… 2,48 3 0,76 5 3 17 0 

U prvních čtyř výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty ze čtyř moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

zajímá, 2 – zajímá, 3 – někdy zajímá a někdy nezajímá a 4 – spíše nezajímá, neţ zajímá. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru
38

 odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,78. 

Tabulka 17: předvýzkum – Faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 5 

kdyţ se budu učit matematiku, 

zlepší se vyhlídky na mé budoucí 

povolání 

1,8 2 0,09 10 10 5 0 

 matematika je důleţitý předmět, 

protoţe mi můţe pomoci v dalším 

studiu 

1,52 1 0,06 14 9 2 0 

Matematika je pro mou 

budoucnost… 
2,56 3 0,40 3 9 9 4 0 

U prvních dvou výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

významná, 2 – významná, 3 – středně významná, 4 – spíše nevýznamná a 5 – nevýznamná. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,23. 

Výsledky v tabulce 17 vypovídají o tom, ţe obecně je matematika pro ţáky 

významná. Nikdo nevybral odpověď naprostého nesouhlasu. Z četností odpovědí je 

zřejmé, ţe velká většina ţáků přikládá matematice důraz pro svůj budoucí ţivot 

(pro povolání 20 z 25, pro další studium 23 z 25) bez ohledu na to, jaký mají vztah 

k matematice. Větší závislost můţeme pozorovat u třetí otázky, u které bylo moţno 

                                                 

38
 Při výpočtu průměru pro korelační koeficient se hodnoty odpovědi ţáků u prvního výroku převrátily. 
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vybírat z 5 moţných odpovědí. Přesto 21 ţáků povaţuje matematiku za středně aţ velmi 

významnou, zatímco pouze 4 za spíše bezvýznamnou. Nevýznamná nepřijde nikomu. 

Tabulka 18: předvýzkum – Faktor obav ţáků z matematiky 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 

kdyţ řeším matematickou úlohu, 

připadám si bezradně 
2,84 3 –0,77 0 9 11 5 

bojím se, ţe budu mít 

z matematiky špatné známky 
2,36 3 –0,59 5 8 10 2 

matematika mi prostě nejde 2,96 3 –0,77 0 8 10 7 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, 

ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel – 0,79. 

Z výsledků v tabulce 18 je zřejmé, ţe pokud mají ţáci z nějakého důvodu 

z matematiky strach, nebo se uţ smířili s tím, ţe jim matematika nejde, je jejich vztah 

k tomuto předmětu negativní. Výsledky opět, jako u faktoru sebepojetí, souvisí 

s očekáváním úspěchu v matematice.  

V tabulce 19 jsou uvedeny výsledky faktoru podpory ţáků učitelem. 

Na odpovědích ţáků je znát, ţe mají všichni stejnou učitelku matematiky. Za povšimnutí 

stojí korelace u třetího výroku, kde je patrné, ţe ţáci s lepším vztahem k matematice se 

nebojí při hodině matematiky zeptat na nepochopenou látku. 

Tabulka 19: předvýzkum – Faktor podpory ţáků učitelem  

Výroky Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 

většina ţáků v naší třídě vychází 

dobře s vyučujícím matematiky 
2,08 2 0,09 2 19 4 0 

vyučujícímu záleţí na tom, zda 

ţáci látku pochopili 
1,16 1 –0,10 21 4 0 0 

nebojím se v hodině matematiky 

zeptat na cokoli z probírané 

látky, čemu nerozumím 

1,64 1 0,51 12 10 3 0 

učitel/ka matematiky je fér 1,64 2 0,06 9 16 0 0 

pokud něčemu nerozumím, mohu 

přijít za vyučujícím matematiky i 

mimo vyučovací hodinu 

1,28 1 0,05 19 5 1 0 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, 

ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 
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Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,31. 

Následující tabulka 20 a tabulka 21 obsahují informace o tom, jak ţáci vnímají 

chování učitelky a jak vnímají klima, které učitelka udrţuje ve třídě. Korelační 

koeficienty jsou ovlivněny společnou učitelkou a vyplývá z nich, ţe způsob řízení výuky 

a zachování kázně v hodinách v dané třídě nemá na oblibu matematiky vliv. 

Tabulka 20: předvýzkum – Faktor chování učitele v hodině 

Situace Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 

učitelka projevuje zájem o to, jestli 

jste látku pochopili 
1,44 1 –0,05 17 5 3 0 

kdyţ potřebuješ pomoct, učitel/ka ti 

pomůţe 
1,76 1 0,05 12 8 4 1 

učitel/ka pokračuje ve výkladu nové 

látky aţ poté, co všichni pochopili 

látku právě probíranou 

1,52 2 0,07 11 12 0 0 

učitel/ka dává prostor na vyjádření 

vašeho vlastního názoru 
1,72 2 –0,13 11 12 0 2 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,04. 

Tabulka 21: předvýzkum – Faktor ţákova vnímání klimatu třídy 

Situace Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 

neposloucháš, co učitel/ka říká 3,16 3 –0,30 0 2 17 6 

ve třídě je hluk a nepořádek 2,24 3 0,01 7 5 13 0 

učitel/ka musí dlouho čekat, neţ se 

ţáci utiší 
2,32 2 0,25 4 10 10 1 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 2 

znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou 6c) vyšel 0,02. 
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Tabulka 22: předvýzkum – Samostatně vyhodnocené otázky 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí 

1 2 3 4 

čím lepší známky mám, tím víc si 

mě spoluţáci váţí 
3,12 3 0,24 2 3 10 10 

v naší třídě si připadám dobře 1,72 2 0,13 8 16 1 0 

chtěl/a bych být z matematiky 

nejlepší ve třídě 
2,52 3 0,57 3 8 12 2 

matematika mi jde nejlépe, pokud 

mohu spolupracovat s ostatními 

spoluţáky 

2,52 2 –0,49 3 10 8 4 

snaţím se v matematice proto, 

abych měl/a nejlepší známky ve 

třídě 

2,8 3 0,10 2 7 10 6 

v hodinách matematiky mám 

nejraději skupinovou práci 
2,44 2 –0,67 4 11 5 5 

pracujete s učebnicemi, nebo 

jinými tištěnými materiály 
2,56 3 0,15 2 8 14 1 

U prvních šesti výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 

znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně 

nesouhlasí. U poslední otázky ţáci zaznamenávali četnost situace v hodinách matematiky. Odpověď 

1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 2 znamenala, ţe 

nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

První dva výroky v tabulce 22 zastupují vliv sociálního prostředí ve skupině 

na vztah k matematice. Za povšimnutí stojí mírná korelace první otázky, která ukazuje 

jistý vztah mezi tím, jakou prestiţ dávají spoluţáci výkonu ţáka v matematice vzhledem 

k jeho oblibě matematiky. Třetí a pátá otázka ukazují, jak moc vztah k matematice 

ovlivňuje touha vyniknout nad ostatní spoluţáky. Je patrné, ţáci rozlišují dvě situace: být 

z matematiky nejlepší ve třídě a mít nejlepší známky ve třídě. Přičemţ více ţáků 

upřednostňuje být z matematiky nejlepší ve třídě a tento výrok vykazuje také vyšší 

korelaci s otázkou 6c), neţ mít nejlepší známky ve třídě. Zajímavý je pohled ţáků 

na skupinovou práci vzhledem k oblibě matematiky, kterou zastupuje čtvrtá a šestá 

otázka. Oba korelační koeficienty vyšly záporné, z čehoţ plyne, ţe ţáci, kteří dávají 

přednost spolupráci se spoluţáky, mají horší vztah k matematice. Je to dáno parně tím, ţe 

při skupinové práci se cítí jistější a jsou zbaveni nejistoty z případného neúspěchu, který 

nenesou osobně, ale platí pro celou skupinu. Poslední otázka se týká situace, která nastává 

v hodinách matematiky. Z výsledného korelačního koeficientu je patrné, ţe vztah 

k matematice u ţáků není ovlivňován pouţíváním učebnic nebo jiných tištěných 

materiálů v hodinách. 



50 

Tabulka 23: předvýzkum – Vztah rodičů k matematice 

Otázka Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí 

1 2 3 4 5 6 7 

Vztah k matematice matky 

ţáka 
3,33 2 0,57 4 7 4 2 2 3 2 

Vztah k matematice otce ţáka 2,48 1 0,01 9 8 3 2 0 1 2 

Ţákův vztah k matematice 3,12 3 1,00 5 5 6 2 5 2 0 

Ţáci odpovídali na sedmistupňové škále od 1 – má matematiku rád/a aţ po 7 – nemá matematiku 

rád/a. 

Z předchozí tabulky 23 je zřejmé, ţe na vztah ţáka k matematice má vliv matka. 

U otce nebyl zaznamenán ţádný vliv. 

Tabulka 24: předvýzkum – Vliv sumativního hodnocení na konci klasifikačního období 

Předmět Průměr Modus Korelace 
četnost známek 

1 2 3 4 5 

Matematika 1,88 2 0,44 6 16 3 0 0 

Český jazyk 2,24 3 –0,06 5 9 11 0 0 

Cizí jazyk 1,52 2 –0,08 12 13 0 0 0 

Fyzika 1,68 2 0,36 10 13 2 0 0 

Přírodopis 1,68 2 0 8 17 0 0 0 

 

V tabulce jsou zaznamenány známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení. 

Chemie, která se objeví v hlavním výzkumném šetření, nebyla do předvýzkumu zahrnuta, 

neboť se neobjevuje v učebním plánu šestých ročníků. Z výsledků je patrné, ţe ve vzorku 

ţáků existuje závislost mezi závěrečnou známkou z matematiky a fyziky a oblibou 

matematiky. 

4.2.4. Poučení pro vlastní výzkum  

Celá druhá část dotazníku tvořená sémantickým diferenciálem se ukázala 

pro potřeby výzkumu nevhodná. Hlavní překáţkou byl věk ţáků a abstraktnost 

poţadovaných odpovědí. Ţáci na otázky buď neodpovídali vůbec, nebo, jak sami 

prohlásili, z povinnosti vybarvili některá políčka. Celou druhou část jsem tedy 

z dotazníku odstranila. Dále v dotazníku hlavního výzkumného šetření bude chybět 

otázka dvě z první části, ve které ţáci uváděli, kolik času věnují činnostem týkajícím se 

matematiky mimo vyučování. Při vyplňování dotazníku měli ţáci velký problém určit, jak 

velkou část (kolik hodin) tráví matematickými činnostmi. Pro zvýšení anonymity 
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dotazníku vyřazuji také otázku na datum narození. Pro účely vyhodnocení bude stačit, 

pokud ţáci budou tříděni podle ročníku, do kterého chodí, a ne podle věku. Poslední 

otázka, která se v konečné podobě dotazníku neobjeví, bude otázka na vzdělání rodičů. 

Po konzultaci s vedoucí diplomové práce jsem se rozhodla ji vyřadit pro její 

neadekvátnost k výzkumné otázce. Informace o vzdělání rodičů by měla vypovídající 

hodnotu, pokud bych zkoumala socioekonomické zázemí ţáků, coţ nebylo předmětem 

mého šetření. Výsledný dotazník je v příloze 2. 

Celý předvýzkum byl zaměřen na pochopení otázek v dotazníku ţáky a 

na orientační korelace. Výsledky jsou zkresleny vzhledem k malému počtu zúčastněných 

ţáků. Díky tomu, ţe všichni ţáci ze vzorku měli stejnou učitelku matematiky, se 

u některých otázek nemohla projevit závislost se vztahem k matematice. 

Při vyhodnocování hlavního výzkumného šetření budou navíc sledovány změny korelací 

jednotlivých faktorů i vzhledem k pohlaví a ročníku ţáků, coţ by na malém vzorku 

v předvýzkumu nemělo vypovídající hodnotu. Dále budou porovnány výsledky otázek 

převzatých z mezinárodních výzkumů s výsledky z oficiálních zpráv vyhodnocujících 

výzkumy OECD/PISA. 

4.3. Výzkum 

4.3.1.  Výzkumný vzorek 

Sbírání dat pro hlavní šetření proběhlo v rozmezí školních let 2008/2009 aţ 

2009/2010. Výzkumný vzorek tvořili ţáci druhého stupně základní školy. Rozdáno bylo 

celkem 700 dotazníků, z nichţ se vyplněných vrátilo 636. Návratnost vyplněných 

dotazníků byla téměř 91 %. Z počtu 636 vyplněných dotazníků bylo vyřazeno 17 

dotazníků, ve kterých ţáci nevyplnili otázku, která je povaţována za proměnnou. 

Celkem se tady výzkumu účastnilo 619 ţáků druhého stupně základních škol, 

z toho 331 dívek a 288 chlapců. Ţáků šestých ročníků bylo zastoupeno 121, ţáků 

sedmých ročníků 114, ţáků osmých ročníků 157 a ţáků devátých ročníků 227. 
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4.3.2.  Vyhodnocení dotazníků  

Vyhodnocování dotazníků proběhlo ve dvou krocích. V prvním se vyhodnocovaly 

jednotlivé faktory, které podle hypotéz ovlivňují oblibu matematiky. Vyhodnocení 

proběhlo metodou korelačního koeficientu, při které se kaţdá otázka zvlášť a průměr 

z odpovědí na všechny otázky u jednotlivých ţáků porovnával s otázkou, která byla 

určena za nezávisle proměnou. Konkrétně se jedná o otázku 3c ve druhé části (část B) 

dotazníku (dále jen 3Bc)). Ţáci zde na sedmibodové škále vyjadřují svůj vztah 

k matematice od 1 – mám matematiku rád/a aţ po 7 – nemám matematiku rád/a. 

Odborné zdroje uvádí nejednoznačné vyhodnocování míry závislosti korelace. 

Otevřená encyklopedie Navajo (Navajo, 2007) a M. Litschmanová (2008) uvádí Cohenův 

výklad hodnoty korelačního koeficientu, kdy hodnota v absolutní hodnotě 0 – 0,09 značí 

velmi slabou, 0,1 – 0,29 značí slabou, 0,3 – 0,49 střední a 0,5 – 1 značí silnou korelaci. 

S. Simon (2008) uvádí pro absolutní hodnoty korelace 0 – 0,3 malý, nebo ţádný vztah, 

pro absolutní hodnotu 0,3 – 0,7 slabý vztah a pro absolutní hodnoty 0,7 – 1 silný vztah. 

Kromě uvedených číselných intervalů autoři upozorňují na kontext celého výzkumného 

šetření, kdy oproti jednoznačným přírodním vědám, ve vědách humanitních existují 

neovlivnitelné faktory, které mohou mít na výsledek vliv. Takţe i niţší hodnota 

korelačního koeficientu můţe označovat závislost. Jelikoţ ve svém výzkumu zkoumám 

závislost vybraných faktorů a předpokládám, ţe existují i jiné faktory mající vliv 

na oblibu matematiky, stanovuji horní hranici absolutní hodnoty korelačního koeficientu 

značící ţádný vliv na 0,24. 

Z důvodů výše uvedených, byly po vypočítání korelačních koeficientů 

povaţovány za faktory s ţádným vlivem takové, u nichţ se absolutní hodnota korelačního 

koeficientu pohybovala mezi 0 aţ 0,24. Za faktory s mírným vlivem takové, u kterých se 

absolutní hodnota korelačního koeficientu pohybovala mezi 0,25 a 0,49. Za faktory se 

středním vlivem takové, u kterých se absolutní hodnota korelačního koeficientu 

pohybovala mezi 0,5 a 0,74, a za faktory s vysokým vlivem takové, u nichţ se absolutní 

hodnota korelačního koeficientu pohybovala mezi 0,75 a 1. Při porovnávání korelačních 

koeficientů (pohlaví ţáků, ročníky) jsem si všímala rozdílů, jejichţ absolutní hodnota 

byla vyšší neţ 0,05. 
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V druhém kroku došlo k porovnání výsledků u otázek, které byly převzaty 

z oficiálních výzkumů OECD/PISA, s výsledky daných výzkumů z mezinárodních a 

národních zpráv. 

4.3.3.  Výsledky  

4.3.3.1. Faktor sebepojetí (sebedůvěry) žáka v matematice 

Prvním faktorem, který byl vyhodnocován, byl faktor sebepojetí (sebedůvěry) 

žáka v matematice. Na všechny otázky zařazené do daného faktoru odpovědělo 603 

ţáků, z toho 326 dívek a 277 chlapců. Výsledky celého souboru jsou uvedeny 

v tabulce 25. 

Tabulka 25: Faktor sebepojetí (sebedůvěry) ţáka v matematice 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 5 

matematika je jeden z mých 

nejoblíbenějších předmětů 2,89 4 0,66 9,5 25,2 32,5 32,8 
 

matematiku se učím rychle 2,38 2 0,50 13,1 45,9 34,7 6,3 
 

z matematiky mám dobré 

známky 2,34 2 0,51 13,1 44,4 33,7 8,8 
 

Matematika je pro mě… 2,86 3 0,51 7,8 23,2 48,4 16,1 4,5 

U prvních třech výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

snadná, 2 – spíš snadná, 3 – středně obtíţná, 4 – obtíţná a 5 – velmi obtíţná. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel 0,66. 

Všechny korelační koeficienty u sledovaných otázek jsou větší nebo rovny 0,5, 

tedy vykazují střední vliv na oblibu matematiky. Je tedy vidět, ţe osobní pohled ţáka 

na matematiku hraje důleţitou roli. Čím pozitivnější vztah má ţák k matematice, tím více 

je přesvědčen, ţe je pro něj snadná, známky z ní povaţuje za dobré a má pocit, ţe se 

matematiku učí rychle. Také povaţuje matematiku za jeden ze svých nejoblíbenějších 

předmětů. Také korelační koeficient celého faktoru vyšel vysoký, z čehoţ plyne, ţe 

ţákovo sebepojetí v matematice má vliv na oblibu matematiky. 



54 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (rozhodně souhlasím a 

u poslední otázky matematika je pro mě velmi snadná) nebo 2 (souhlasím a u poslední 

otázky matematika je pro mě spíš snadná) 18,08 % ţáků. 17,08 % ţáků odpovědělo 

na všechny otázky stupněm 3 (nesouhlasím) a 4 (rozhodně nesouhlasím), nebo na pátou 

otázku stupněm 4 (matematika je pro mě obtíţná) a 5 (matematika je pro mě velmi 

obtíţná). Zbylé procento ţáků (64,84 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi 

v rozmezí 1 aţ 4 (aţ 5 u poslední otázky). Odpovědi ţáků jsou tedy rozmístěny 

rovnoměrně na celé stupnici. 

V tabulce 26 jsou uvedeny průměry, mody a korelační koeficienty u jednotlivých 

otázek faktoru sebepojetí ţáka v závislosti na pohlaví ţáků. 

Tabulka 26: Faktor sebepojetí (sebedůvěry) ţáka v matematice podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

matematika je jeden z mých 

nejoblíbenějších předmětů 2,79 4 0,66 2,97 3 0,67 

matematiku se učím rychle 2,29 2 0,50 2,38 2 0,53 

z matematiky mám dobré 

známky 2,42 2 0,53 2,35 2 0,47 

Matematika je pro mě… 2,79 3 0,50 2,92 3 0,53 

U prvních třech výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

snadná, 2 – spíš snadná, 3 – středně obtíţná, 4 – obtíţná a 5 – velmi obtíţná. 

 

Korelační koeficienty u chlapců i dívek jsou téměř stejné. Za pozornost stojí třetí 

výrok: z matematiky mám dobré známky. Rozdíl korelace je 0,06, kdy korelační 

koeficient u chlapců překročil hranici 0,5 a dostal se tak do pásma střední závislosti 

na oblibě matematiky. Chlapci podle výsledků výzkumu vykazují větší závislost mezi 

dobrými známkami z matematiky a oblibou matematiky. Korelační koeficient průměru 

všech otázek vyšel velmi podobně. U chlapců 0,65 a u dívek 0,68. Pohlaví ţáků nemá 

vliv na závislost sebepojetí ţáků v matematice a její oblibu u ţáků. 
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Dále jsem se zaměřila na vývoj vlivu faktoru sebepojetí na oblibu matematiky 

v průběhu druhého stupně základní školy. Výsledky pro jednotlivé ročníky jsou 

zaznamenány v tabulce 27. 

Z tabulky 27 je podle zvyšujícího se korelačního koeficientu (nejvyšší je v osmém 

ročníku) zřejmé, ţe vliv sebepojetí ţáka v matematice s vyššími ročníky stoupá a 

v devátém ročníku začíná klesat. Zároveň stoupá i hodnota průměru jednotlivých otázek a 

v devátém ročníku se mění i hodnota modu k horšímu, coţ ukazuje na sniţující se 

pozitivní sebepojetí ţáků. Vysvětlením by mohlo být náročnější učivo ve vyšších 

ročnících, kdy někteří z ţáků přestávají látce rozumět, a tedy si v matematice méně věří. 

Pokles vlivu faktoru sebepojetí ţáků na oblibu matematiky v devátém ročníku vysvětluje 

například přijetí ţáků na střední školy, po kterém se někteří ţáci přestávají zabývat 

učivem na základní škole. 

Tabulka 27: Faktor sebepojetí (sebedůvěry) ţáka v matematice podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

matematika je jeden 

z mých nejoblíbenějších 

předmětů 
2,81 2,71 2,90 3,01 4 3 4 4 0,65 0,64 0,77 0,58 

matematiku se učím 

rychle 2,12 2,10 2,38 2,55 2 2 2 3 0,40 0,47 0,55 0,54 

z matematiky mám dobré 

známky 2,16 2,19 2,41 2,58 2 2 2 3 0,41 0,36 0,56 0,56 

Matematika je pro mě… 2,61 2,66 2,88 3,08 3 3 3 3 0,26 0,50 0,59 0,57 

U prvních třech výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

ţáci vybírali dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

snadná, 2 – spíš snadná, 3 – středně obtíţná, 4 – obtíţná a 5 – velmi obtíţná. 

 

Dále byl vyhodnocován faktor vztahu ţáků k matematice. 

4.3.3.2. Faktor vztahu žáků k matematice  

Na všechny otázky zařazené do faktoru vztahu žáků k matematice odpovědělo 

598 ţáků, z toho 320 dívek a 278 chlapců. Výsledky celého souboru jsou uvedeny 

v tabulce 28. 
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Faktor vztahu ţáků k matematice měl především kontrolní funkci. Všechny 

otázky, aţ na první, podle očekávání vykazují vysokou korelaci (větší neţ 0,5). Výrok 

při hodinách matematiky se nudím stejně jako v předvýzkumu dosahuje nejniţší hodnoty 

korelačního koeficientu. Celková korelace průměru všech otázek vyšla vysoká, z čehoţ 

plyne závislost obliby matematiky na popisovaných jevech. 

Tabulka 28: Faktor vztahu ţáků k matematice 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 

při hodinách matematiky se nudím
39

 2,51 2 0,37 12,0 41,8 29,6 16,6 

na hodiny matematiky se těším 2,73 2 0,57 6,4 36,6 34,6 22,4 

matematika mě baví 2,46 2 0,67 13,5 42,8 27,4 16,2 

věci, které probíráme v matematice, mě 

zajímají 
2,41 2 0,56 9,2 49,0 32,9 8,9 

Matematika mě… 2,77 3 0,64 5,2 25,9 55,9 13,0 

U prvních čtyř výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty ze čtyř moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

zajímá, 2 – zajímá, 3 – někdy zajímá a někdy nezajímá a 4 – spíše nezajímá, neţ zajímá. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel 0,70. 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (rozhodně souhlasím a 

u poslední otázky matematika mě velmi zajímá) nebo 2 (souhlasím a u poslední otázky 

matematika mě zajímá) 20,23 % ţáků. 22,91 % ţáků odpovědělo na všechny otázky 

stupněm 3 (nesouhlasím a u poslední otázky matematika mě někdy zajímá a někdy 

nezajímá) a 4 (rozhodně nesouhlasím a u poslední otázky matematika mě spíše nezajímá, 

než zajímá). Zbylé procento ţáků (56,86 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi 

v rozmezí 1 aţ 4. Odpovědi ţáků jsou tedy rozmístěny rovnoměrně na celé stupnici. 

V tabulce 29 jsou uvedeny průměry, mody a korelační koeficienty jednotlivých 

otázek faktoru vztahu ţáků k matematice podle pohlaví ţáků. Z tabulky je zřejmé, ţe 

výsledky korelací chlapců a dívek jsou velmi podobné. U ţádné z otázek nepřesahuje 

hodnota rozdílu korelačních koeficientů 0,05. Také celkový korelační koeficient průměru 

všech odpovědí nevykázal větší rozdíl. U chlapců vyšel 0,71 a u dívek 0,69. U druhého 

                                                 

39
 Při vyhodnocování otázky se hodnoty odpovědi ţáků převrátily. 
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výroku stojí za povšimnutí hodnota modu. U chlapců vyšla 2 (odpověď 2 – souhlasím 

uvedlo 38,13 % chlapců, dopověď 3 – nesouhlasím uvedlo 28,42 % chlapců), u dívek 

vyšla 3 (odpověď 2 – souhlasím uvedlo 35,31 % dívek, dopověď 3 – nesouhlasím, uvedlo 

40 % dívek). Na hodiny matematiky se tedy těší o poznání méně dívek neţ chlapců. 

Tabulka 29: Faktor vztahu ţáků k matematice podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

při hodinách matematiky se 

nudím 
2,60 2 0,35 2,42 2 0,40 

na hodiny matematiky se těším 2,72 2 0,60 2,74 3 0,55 

matematika mě baví 2,45 2 0,69 2,48 2 0,65 

věci, které probíráme 

v matematice, mě zajímají 
2,41 2 0,59 2,42 2 0,54 

Matematika mě… 2,72 3 0,65 2,81 3 0,62 

U prvních čtyř výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty ze čtyř moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

zajímá, 2 – zajímá, 3 – někdy zajímá a někdy nezajímá a 4 – spíše nezajímá, neţ zajímá. 

 

V tabulce 30 je zaznamenám vývoj závislosti vztahu ţáků k matematice a obliby 

matematiky v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy.  

Tabulka 30: Faktor vztahu ţáků k matematice podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

při hodinách matematiky se 

nudím
40

 
2,46 2,32 2,47 2,65 2 2 2 2 0,44 0,34 0,36 0,33 

na hodiny matematiky se 

těším 
2,58 2,56 2,73 2,89 2 2 2 3 0,62 0,56 0,63 0,50 

matematika mě baví 2,38 2,28 2,37 2,66 2 2 2 2 0,71 0,72 0,68 0,61 

věci, které probíráme 

v matematice, mě zajímají 
2,29 2,30 2,35 2,58 2 2 2 2 0,67 0,52 0,59 0,49 

Matematika mě… 2,69 2,76 2,75 2,83 3 3 3 3 0,74 0,62 0,66 0,56 

U prvních čtyř výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty ze čtyř moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

zajímá, 2 – zajímá, 3 – někdy zajímá a někdy nezajímá a 4 – spíše nezajímá, neţ zajímá. 

                                                 

40
 Při vyhodnocení výzkumu se odpovědí ţáků na otázku převrátily. 
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Korelační koeficienty v jednotlivých ročnících mají u všech otázek spíše klesající 

tendenci. (Výjimku tvoří osmý ročník, kde korelace u druhé, čtvrté a páté otázky oproti 

sedmému ročníku stoupá, aby pak v devátém ročníku klesla pod úroveň sedmého). Jedno 

z moţných vysvětlení můţe být zvyšující se náročnost učiva. 

Bez zajímavosti není fakt, ţe ve všech sledovaných kategoriích faktoru vztahu 

ţáků k matematice vykázal korelační koeficient výroku při hodinách matematiky se 

nudím nejniţší korelaci, a to pod 0,5, tedy mírnou závislost. Je zřejmé, ţe na rozdíl 

od ostatních výroků zařazených do daného faktoru je nuda v hodině matematiky nejméně 

závaţná pro oblibu matematiky. 

Dále byl vyhodnocován faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků. 

4.3.3.3. Faktor významu matematiky pro budoucnost žáků 

Třetím faktorem, který byl vyhodnocován, byl faktor významu matematiky pro 

budoucnost žáků. Na všechny otázky zařazené do daného faktoru odpovědělo 609 ţáků, 

z toho 327 dívek a 282 chlapců. Výsledky celého souboru jsou uvedeny v tabulce 31. 

Všechny korelační koeficienty vyšly vyšší neţ 0,25 a zároveň niţší neţ 0,5, stejně 

jako celkový korelační koeficient průměru odpovědí na všechny otázky u jednotlivých 

ţáků. Tedy byl zaznamenán mírný vliv faktoru významu matematiky pro budoucnost 

ţáků na oblibu matematiky.  

Tabulka 31: Faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 5 

kdyţ se budu učit matematiku, 

zlepší se vyhlídky na mé budoucí 

povolání 

1,89 2 0,29 35,1 45,8 14,4 4,6 

 matematika je důleţitý předmět, 

protoţe mi můţe pomoci 

v dalším studiu 

1,64 1 0,32 46,6 45,0 6,1 2,3 

Matematika je pro mou 

budoucnost… 
2,55 3 0,40 16,1 32,7 35,6 11,8 3,8 

U prvních dvou výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

významná, 2 – významná, 3 – středně významná, 4 – spíše nevýznamná a 5 – nevýznamná. 
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Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel 0,41 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (rozhodně souhlasím a 

u poslední otázky matematika je pro mou budoucnost velmi významná) nebo 2 (souhlasím 

a u poslední otázky matematika je pro mou budoucnost významná) 46,47 % ţáků. Jen 

4,6 % ţáků odpovědělo na všechny otázky stupněm 3 (nesouhlasím a u poslední otázky 

matematika je pro mou budoucnost spíše nevýznamná) a 4 (rozhodně nesouhlasím a 

u poslední otázky matematika je pro mou budoucnost nevýznamná). Zbylé procento ţáků 

(48,93 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi v rozmezí 1 aţ 4 (u poslední otázky 

aţ 5). Je vidět, ţe většina ţáků matematice připisuje velký význam pro svou budoucnost. 

To vysvětluje, proč se korelační koeficienty pohybují v pásmu mírného vlivu. Ţáci 

matematiku, bez ohledu na to, zda k ní mají kladný nebo záporný vztah, povaţují 

za významnou z hlediska své budoucnosti.  

V tabulce 32 je zaznamenán faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků 

z hlediska pohlaví.  

Tabulka 32: Faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

kdyţ se budu učit matematiku, 

zlepší se vyhlídky na mé 

budoucí povolání 

1,85 2 0,33 1,92 2 0,24 

matematika je důleţitý 

předmět, protoţe mi můţe 

pomoci v dalším studiu 

1,64 1 0,40 1,64 2 0,23 

Matematika je pro mou 

budoucnost… 
2,44 2 0,42 2,63 3 0,40 

U prvních dvou výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

významná, 2 – významná, 3 – středně významná, 4 – spíše nevýznamná a 5 – nevýznamná. 

 

U prvních dvou otázek, se korelační koeficienty v absolutní hodnotě liší více neţ 

o 0,05, přičemţ chlapci se pohybují v pásmu mírné závislosti, dívky v pásmu ţádné 

závislosti. Je patrné, ţe pokud chlapci povaţují matematiku za důleţitou pro budoucí 

povolání nebo pro další studium, mají k ní o něco lepší vztah, na rozdíl od dívek, kde se 
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ţádná závislost neprokázala. U třetí otázky, která byla obecná a neurčovala, k čemu 

konkrétně má být matematika v budoucnu nápomocná, se korelační koeficienty chlapců a 

dívek významně neliší a pohybují se v pásmu mírné závislosti. Celková korelace průměrů 

všech otázek daného indexu u jednotlivých ţáků vyšla u chlapců 0,45 a u dívek 0,36. Obě 

korelace se pohybují v pásmu mírného vlivu. Absolutní hodnota rozdílu obou korelací je 

0,9. Chlapci tedy vykazují větší závislost toho, jak vnímají matematiku pro svou 

budoucnost, na vztahu k matematice, neţ dívky. 

V tabulce 33 jsou uvedeny průměry, mody a korelační koeficienty pro jednotlivé 

ročníky druhého stupně základní školy. 

Tabulka 33: Faktor významu matematiky pro budoucnost ţáků podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

kdyţ se budu učit 

matematiku, zlepší se 

vyhlídky na mé budoucí 

povolání 

1,96 1,70 1,71 1,98 2 2 2 2 0,34 0,08 0,25 0,33 

matematika je důleţitý 

předmět, protoţe mi můţe 

pomoci v dalším studiu 

1,61 1,54 1,46 1,77 1 1 1 2 0,35 0,09 0,34 0,37 

Matematika je pro mou 

budoucnost… 
2,62 2,47 2,39 2,56 3 3 2 3 0,33 0,36 0,45 0,44 

U prvních dvou výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe 

s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední otázky 

vybírali ţáci dokončení věty z pěti moţností, kterým byla pro účely zpracování přidělena čísla: 1 – velmi 

významná, 2 – významná, 3 – středně významná, 4 – spíše nevýznamná a 5 – nevýznamná. 

 

Ve třetí otázce se hodnoty korelačních koeficientů pohybují v pásmu mírného 

vlivu na oblibu matematiky. Aţ v osmém ročníku se korelační koeficient zvyšuje o 0,09. 

V sedmém ročníku dosahují korelace první a druhé otázky pásma ţádného vlivu na oblibu 

matematiky. Nejvyšší korelace dosahují v šestém a devátém ročníku. Moţným 

vysvětlením je příprava ţáků na přechod na jinou školu (z pátého ročníku na víceleté 

gymnázium a z devátého ročníku na střední školu). 

Dalším vyhodnocovaným faktorem je faktor obav ţáků z matematiky. 
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4.3.3.4. Faktor obav žáků z matematiky 

Na všechny otázky zařazené do faktoru obav žáků odpovědělo 599 ţáků, z toho 

322 dívek a 277 chlapců. Výsledky celého souboru jsou uvedeny v tabulce 34. 

Tabulka 34: Faktor obav ţáků z matematiky 

Výrok Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 

kdyţ řeším matematickou úlohu, 

připadám si bezradně 
2,56 3 –0,25 7,7 37,1 46,6 8,7 

bojím se, ţe budu mít z matematiky 

špatné známky 
2,29 2 –0,22 20,2 41,6 27,4 10,9 

matematika mi prostě nejde 2,73 3 –0,50 10,9 25,7 42,9 20,5 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, 

ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel – 0,40. 

U první otázky vyšla absolutní hodnota korelačního koeficientu v pásmu mírné 

závislosti na oblibě matematiky. Druhá otázka, týkající se obav ze špatných známek 

z matematiky, se absolutní hodnotou svého korelačního koeficientu pohybuje v pásmu, 

které nevykazuje ţádnou závislost. Nejvyšší absolutní hodnoty korelačního koeficientu 

dosáhla třetí otázka, kdy při odpovědi ţáci souhlasili, nebo nesouhlasili s tvrzením 

matematika mi prostě nejde. Zde se objevila střední závislost. Celkový korelační 

koeficient vypočítaný z průměru odpovědí na všechny otázky u jednotlivých ţáků vyšel 

svou absolutní hodnotou v pásmu mírné závislosti. 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (rozhodně souhlasím a 

u poslední otázky matematika mě velmi zajímá) nebo 2 (souhlasím a u poslední otázky 

matematika mě zajímá) 23,71 % ţáků. 27,21 % ţáků odpovědělo na všechny otázky 

stupněm 3 (nesouhlasím a u poslední otázky matematika mě někdy zajímá a někdy 

nezajímá) a 4 (rozhodně nesouhlasím a u poslední otázky matematika mě spíše nezajímá). 

Zbylé procento ţáků (49,08 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi v rozmezí 1 aţ 

4. Odpovědi ţáků jsou tedy rozmístěny rovnoměrně na celé stupnici. 

Dále jsou v tabulce 35 uvedeny výsledků ţáků v daném faktoru podle pohlaví. 

Z tabulky je patrné, ţe kromě druhé otázky se hodnoty korelačních koeficientů výrazně 
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neliší. U dívek strach ze špatných známek nemá vliv na oblibu matematiky, u chlapců byl 

u strachu ze špatných známek zaznamenán mírný vliv na oblibu matematiky. Celkový 

korelační koeficient počítaný z průměru odpovědí na jednotlivé otázky dosáhl u chlapců 

hodnoty – 0,42 a u dívek – 0,4. Mezi celkovými výsledky chlapců a dívek není závaţný 

rozdíl, obě hodnoty se pohybují v pásmu mírné závislosti.  

Tabulka 35: Faktor obav ţáků z matematiky podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

kdyţ řeším matematickou úlohu, 

připadám si bezradně 
2,65 3 –0,26 2,48 3 –0,26 

bojím se, ţe budu mít 

z matematiky špatné známky 
2,39 2 –0,27 2,20 2 –0,17 

matematika mi prostě nejde 2,79 3 –0,49 2,68 3 –0,52 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe 

s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 

Tabulka 36 popisuje průměry, mody a korelační koeficienty faktoru obav ţáků 

z matematiky v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy. Vysoká korelace je 

patrná u poslední otázky, u které ţáci vyjadřovali souhlas, nebo nesouhlas s tvrzením 

matematika mi prostě nejde. Aţ na sedmý ročník, kde se k němu blíţí, se ve všech 

ročnících pohybuje absolutní hodnota korelačního koeficientu v pásmu středního vlivu 

na oblibu matematiky. První a druhá otázka vykazuje v šestém a osmém ročníku mírnou 

závislost a v sedmém a devátém ročníku se pohybuje v pásmu bez závislosti na oblibě 

matematiky.  

Tabulka 36 Faktor obav ţáků z matematiky podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

kdyţ řeším matematickou 

úlohu, připadám si bezradně 
2,65 2,53 2,58 2,52 3 3 3 3 –0,38 –0,16 –0,26 –0,23 

bojím se, ţe budu mít 

z matematiky špatné známky 
2,45 2,53 2,14 2,19 2 2 2 2 –0,29 –0,14 –0,31 –0,12 

matematika mi prostě nejde 2,99 2,81 2,69 2,58 3 3 3 3 –0,51 –0,45 –0,50 –0,50 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe 

s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

Dále byl vyhodnocen faktor podpory ţáků učitelem. 
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4.3.3.5. Faktor podpory žáků učitelem 

Dalším faktorem, který byl vyhodnocován, byl faktor podpory žáků učitelem. 

Na všechny otázky zařazené do daného faktoru odpovědělo 612 ţáků, z toho 328 dívek a 

284 chlapců. Výsledky celého souboru jsou uvedeny v tabulce 37. 

Tabulka 37: Faktor podpory ţáků učitelem  

Výroky Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 

většina ţáků v naší třídě vychází 

dobře s vyučujícím matematiky 
2,23 2 0,25 18,3 48,5 24,7 8,5 

vyučujícímu záleţí na tom, zda ţáci 

látku pochopili 
1,68 1 0,32 50,3 35,1 11,1 3,4 

nebojím se v hodině matematiky 

zeptat na cokoli z probírané látky, 

čemu nerozumím 

1,76 2 0,26 41,3 44,4 10,9 3,3 

učitel/ka matematiky je fér 1,90 2 0,32 36,9 42,8 13,6 6,7 

pokud něčemu nerozumím, mohu 

přijít za vyučujícím matematiky i 

mimo vyučovací hodinu 

1,66 1 0,24 46,6 43,3 7,4 2,8 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 

3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel 0,38. 

Korelační koeficienty u jednotlivých otázek se pohybují v pásu mírného vlivu 

na oblibu matematiky, aţ na poslední, která se těsně pohybuje v pásu ţádného vlivu 

na oblibu matematiky. Nejvyšší korelace se objevila u výroků vyučujícímu záleží na tom, 

zda žáci látku pochopili a učitel/ka matematiky je fér. Také celkový korelační koeficient 

se pohybuje v pásu mírné závislosti. Je patrné, ţe to, jak si ţáci oblíbí matematiku, je 

závislé i na učiteli a na tom, co vyjadřuje jeho osobnost. 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (rozhodně souhlasím), 

nebo 2 (souhlasím) 52,29 % ţáků. Jen 1,63 % ţáků odpovědělo na všechny otázky 

stupněm 3 (nesouhlasím) a 4 (rozhodně nesouhlasím). Zbylé procento ţáků (46,08 %) 

odpovídalo na všechny otázky odpověďmi v rozmezí 1 aţ 4. Je vidět, ţe většina ţáků 

v matematice pociťuje ze strany učitele podporu a více neţ polovina dokonce vysokou 

podporu. To vysvětluje, proč se korelační koeficienty pohybují v pásmu mírného vlivu. 
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Ţáci v hodinách matematiky, bez ohledu na to, zda k ní mají kladný, nebo záporný vztah, 

pociťují podporu učitele.  

V tabulce 38 jsou zaznamenány průměry, mody a korelace jednotlivých otázek 

v závislosti na pohlaví. 

Tabulka 38: Faktor podpory ţáků učitelem podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

většina ţáků v naší třídě vychází 

dobře s vyučujícím matematiky 
2,33 2 0,31 2,15 2 0,18 

vyučujícímu záleţí na tom, zda 

ţáci látku pochopili 
1,69 1 0,38 1,67 1 0,25 

nebojím se v hodině matematiky 

zeptat na cokoli z probírané látky, 

čemu nerozumím 

1,81 2 0,29 1,72 2 0,21 

učitel/ka matematiky je fér 2,00 2 0,39 1,82 2 0,25 

pokud něčemu nerozumím, mohu 

přijít za vyučujícím matematiky i 

mimo vyučovací hodinu 

1,64 1 0,31 1,69 1 0,17 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe 

s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 

Předchozí tabulka ukazuje, ţe chlapci jsou v oblibě matematiky ovlivňováni 

přístupem a podporou učitele/ky více neţ dívky. Všechny korelační koeficienty chlapců 

se pohybují v mírném pásmu vlivu, kdeţto korelační koeficienty jednotlivých otázek 

u dívek jsou v pásmu ţádného vlivu na oblibu matematiky nebo těsně na spodní hranici 

mírného vlivu (druhá a čtvrtá otázka). I celkové korelační koeficienty počítané z průměrů 

odpovědí na všechny otázky u jednotlivých ţáků ukazují, ţe chlapci jsou v oblibě 

matematiky více ovlivňováni osobním přístupem učitele. U chlapců koeficient vyšel 0,46 

a u dívek 0,3. Tabulka dále ukazuje, ţe jak u chlapců, tak u dívek má největší vliv 

na oblibu matematiky, jestliţe vyučujícímu záleţí na tom, zda ţáci látku pochopili, a jestli 

je „fér“. 

Tabulka 39 ukazuje vnímání podpory učitele ţáky při výuce matematiky 

v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy.V průběhu druhého stupně se 

nedá vysledovat zvyšující nebo sniţující tendence vlivu faktoru podpory ţáků učitelem. 

Jen u výroků vyučujícímu záleží na tom, zda žáci látku pochopili a pokud něčemu 
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nerozumím, mohu přijít za vyučujícím matematiky i mimo vyučovací hodinu je patrný 

zvyšující se vliv na oblibu matematiky. 

Tabulka 39: Faktor podpory ţáků učitelem podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

většina ţáků v naší třídě 

vychází dobře s vyučujícím 

matematiky 

2,33 1,81 2,27 2,37 2 2 2 2 0,14 0,10 0,31 0,28 

vyučujícímu záleţí na tom, 

zda ţáci látku pochopili 
1,33 1,41 1,68 1,99 1 1 1 2 0,23 0,20 0,35 0,35 

nebojím se v hodině 

matematiky zeptat na cokoli 

z probírané látky, čemu 

nerozumím 

1,59 1,74 1,87 1,79 1 2 2 2 0,29 0,02 0,34 0,29 

učitel/ka matematiky je fér 1,89 1,53 1,95 2,06 2 1 2 2 0,34 0,12 0,28 0,38 

pokud něčemu nerozumím, 

mohu přijít za vyučujícím 

matematiky i mimo 

vyučovací hodinu 

1,59 1,58 1,70 1,72 1 1 2 2 0,12 0,07 0,27 0,34 

Odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe 

s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. 

 

Následuje vyhodnocení faktoru chování učitele v hodině matematiky. 

4.3.3.6. Faktor chování učitele v hodině  

Dále byl vyhodnocován faktor chování učitele v hodině. Na všechny otázky 

zařazené do daného faktoru odpovědělo 605 ţáků, z toho 327 dívek a 278 chlapců. 

Výsledky celého souboru jsou uvedeny v tabulce 40. Aţ na poslední výrok, u kterého 

vyšel koeficient v pásmu ţádného vlivu na oblibu matematiky, dosáhly všechny výroky, 

u kterých byla ţáky hodnocena četnost výskytu v hodinách, v pásmu mírného vlivu. 

Stejně tak celkový koeficient se svou hodnotou umístil v pásmu mírného vlivu na oblibu 

matematiky. 
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Tabulka 40: Faktor chování učitele v hodině 

výrok Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí v % 

1 2 3 4 

učitelka projevuje zájem o to, jestli 

jste látku pochopili 
1,85 1 0,27 41,3 36,7 18,0 4,0 

kdyţ potřebuješ pomoct, učitel/ka 

ti pomůţe 
1,81 1 0,30 45,0 34,4 15,4 5,3 

učitel/ka pokračuje ve výkladu 

nové látky aţ poté, co všichni 

pochopili látku právě probíranou 

2,16 2 0,28 30,1 37,2 19,8 12,9 

učitel/ka dává prostor na vyjádření 

vašeho vlastního názoru 
2,05 2 0,23 33,9 35,4 22,3 8,4 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel 0,34. 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (kaţdou hodinu), nebo 2 

(ve většině hodin) 50,91 % ţáků. Jen 7,77 % ţáků odpovědělo na všechny otázky 

stupněm 3 (v některých hodinách) a 4 (nikdy, nebo téměř nikdy). Zbylé procento ţáků 

(41,32 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi v rozmezí 1 aţ 4. Je vidět, ţe 

většina ţáků v matematice pociťuje ze strany učitele častou odezvu na své potřeby a více 

neţ polovina dokonce velmi častou. To vysvětluje, proč se korelační koeficienty pohybují 

v pásmu mírného vlivu. Ţáci v hodinách matematiky, bez ohledu na to, zda k ní mají 

kladný, nebo záporný vztah, pociťují častou odezvu ze strany učitele.  

V tabulce 41 jsou uvedeny výsledky jednotlivých otázek faktoru chování učitele 

v hodině v závislosti na pohlaví ţáků. Stejně jako u faktoru podpory ţáků učitelem i 

u faktoru chování učitele v hodině se zde ukazuje větší ovlivnitelnost chlapců četností 

pozitivní odezvy od učitele neţ u dívek. Všechny korelační koeficienty jednotlivých 

otázek se u dívek pohybují v pásmu ţádného vlivu, kdeţto u chlapců jsou v pásmu 

mírného vlivu na oblibu matematiky. Také celkový korelační koeficient, počítaný 

z průměrů všech otázek u jednotlivých ţáků to dokazuje. U chlapců vyšel 0,44 a u dívek 

jen 0,25. 
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Tabulka 41: Faktor chování učitele v hodině podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

učitelka projevuje zájem o to, 

jestli jste látku pochopili 
1,88 1 0,32 1,81 1 0,22 

kdyţ potřebuješ pomoct, učitel/ka 

ti pomůţe 
1,86 1 0,39 1,77 1 0,21 

učitel/ka pokračuje ve výkladu 

nové látky aţ poté, co všichni 

pochopili látku právě probíranou 

2,12 2 0,35 2,19 2 0,23 

učitel/ka dává prostor na 

vyjádření vašeho vlastního 

názoru 

2,01 1 0,31 2,09 2 0,16 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

 

V tabulce 42 jsou zachyceny výsledky jednotlivých otázek v ročnících druhého 

stupně základní školy. U výroku když potřebuješ pomoct, učitel/ka ti pomůže je patrný 

zvyšující se vliv na oblibu matematiky. Celkově je u všech sledovaných výroků vliv 

v šestém ročníku základní školy v pásmu ţádného vlivu na oblibu matematiky. U všech 

otázek se vliv faktoru chování učitele v hodině dostává aţ do pásma mírné závislosti 

na oblibě matematiky. Je zřejmé, ţe se zvyšující se náročností učiva roste u ţáků potřeba 

odezvy učitele v hodině. Pokud je dostatečná, má pozitivní vliv na oblibu matematiky. 

Tabulka 42: Faktor chování učitele v hodině podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

učitelka projevuje zájem 

o to, jestli jste látku 

pochopili 

1,48 1,64 1,97 2,05 1 1 2 2 0,13 0,06 0,28 0,38 

kdyţ potřebuješ pomoct, 

učitel/ka ti pomůţe 
1,62 1,80 1,87 1,87 1 1 2 1 0,15 0,22 0,34 0,39 

učitel/ka pokračuje ve 

výkladu nové látky aţ poté, 

co všichni pochopili látku 

právě probíranou 

1,51 1,95 2,23 2,54 1 2 2 2 0,13 0,30 0,29 0,30 

učitel/ka dává prostor na 

vyjádření vašeho vlastního 

názoru 

1,74 1,75 2,13 2,32 1 1 2 2 0,21 0,06 0,26 0,25 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

Dalším faktorem je ţákovo vnímání klimatu třídy při hodinách matematiky. 
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4.3.3.7. Faktor žákova vnímání klimatu třídy 

Na všechny otázky zařazené do faktoru žákova vnímání klimatu třídy 

odpovědělo 609 ţáků, z toho 326 dívek a 283 chlapců. Výsledky celého souboru jsou 

uvedeny v tabulce 43. 

Tabulka 43: Faktor ţákova vnímání klimatu třídy 

Situace Průměr Modus Korelace 
četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 

neposloucháš, co učitel/ka říká 2,97 3 –0,17 6,2 13,1 57,8 22,8 

ve třídě je hluk a nepořádek 2,54 3 –0,14 17,9 25,0 42,5 14,6 

učitel/ka musí dlouho čekat, neţ se 

ţáci utiší 
2,43 3 –0,06 22,3 25,8 38,3 13,6 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř 

nikdy. 

 

Korelační koeficient vypočítaný z průměru odpovědí otázek jednotlivých ţáků 

s otázkou B3c) vyšel – 0,17. 

Na všechny otázky daného indexu odpovědělo stupněm 1 (kaţdou hodinu) nebo 

2 (ve většině hodin) jen 8,54 % ţáků. 37,11 % ţáků odpovědělo na všechny otázky 

stupněm 3 (v některých hodinách) a 4 (nikdy, nebo téměř nikdy). Zbylé procento ţáků 

(54,35 %) odpovídalo na všechny otázky odpověďmi v rozmezí 1 aţ 4. 

U všech výroků vyšla absolutní hodnota korelačního koeficientu v pásmu ţádného 

vlivu na oblibu matematiky, a to i absolutní hodnota celkového korelačního koeficientu. 

Je zřejmé, ţe obliba matematiky u ţáků nesouvisí s hlukem ve třídě, nebo tím, jestli ţáci 

vyučujícího soustavně poslouchají.  

Tabulka 44 udává výsledky daného faktoru v závislosti na pohlaví. I tato tabulka 

obsahuje koeficienty z pásma ţádného vlivu na oblibu matematiky. Stejně tak celkové 

koeficienty, vypočítané z průměru odpovědí na všechny otázky u jednotlivých ţáků, 

neukazují vliv ţákova vnímán klimatu třídy při hodinách matematiky na její oblibu. 

U chlapců vyšel – 0,19 a u dívek – 0,14. 
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Tabulka 44: Faktor ţákova vnímání klimatu třídy podle pohlaví 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

neposloucháš, co učitel/ka říká 2,92 3 –0,20 3,02 3 –0,15 

ve třídě je hluk a nepořádek 2,47 3 –0,12 2,60 3 –0,17 

učitel/ka musí dlouho čekat, neţ 

se ţáci utiší 
2,33 3 –0,13 2,52 3 0,00 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

 

Tabulka 45 ukazuje výsledky otázek v jednotlivých ročnících druhého stupně 

základní školy. Ve všech ročnících se opět neprokázal vliv hluku ve třídě a pozornosti 

ţáků na oblibu matematiky. 

Tabulka 45: Faktor ţákova vnímání klimatu třídy podle ročníku 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

neposloucháš, co učitel/ka 

říká 
3,05 2,93 3,00 2,93 3 3 3 3 –0,20 –0,16 –0,15 –0,18 

ve třídě je hluk a nepořádek 2,37 2,70 2,44 2,62 3 3 3 3 –0,23 –0,13 0,02 –0,24 

učitel/ka musí dlouho čekat, 

neţ se ţáci utiší 
2,08 2,62 2,36 2,57 1 3 3 3 –0,14 –0,08 0,10 –0,18 

Odpověď 1 znamenala, ţe daná situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 

2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 

 

Další výsledky se týkají vlivu vztahu rodičů k matematice na oblibu matematiky 

u ţáků. 

4.3.3.8. Vztah rodičů k matematice 

Tabulka 46 zachycuje výsledky odpovědí ţáků na otázky týkající se obliby 

matematiky u jejich rodičů a korelace těchto odpovědí s oblibou matematiky u ţáků. 

Korelační koeficient obliby matematiky matky i otce se pohybuje v pásmu mírného vlivu 

na oblibu matematiky u ţáka. Přitom matčin vliv je znatelně větší. 
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Tabulka 46: Vztah rodičů k matematice 

Otázka Průměr Modus Korelace 
četnost odpovědí v % 

1 2 3 4 5 6 7 

Vztah k matematice matky 

ţáka 
3,71 3 0,45 10,5 15,5 22,1 21,5 11,6 8,7 8,9 

Vztah k matematice otce 

ţáka 
3,14 2 0,29 20,0 22,5 17,9 15,7 9,0 5,3 6,5 

Ţákův vztah k matematice 3,63 3 1 12,0 20,0 20,4 17,8 11,5 7,8 10,7 

Ţáci odpovídali na sedmistupňové škále od 1 – má matematiku rád/a aţ po 7 – nemá matematiku 

rád/a. 

 

Tabulka 47 ukazuje vliv obliby matematiky u rodičů na oblibu matematiky u ţáka 

vzhledem k pohlaví ţáka. 

Tabulka 47: Vztah rodičů k matematice podle pohlaví ţáka 

 
Chlapci Dívky 

Výrok Průměr Modus Korelace Průměr Modus Korelace 

Vztah k matematice matky ţáka 3,65 4 0,51 3,76 3 0,39 

Vztah k matematice otce ţáka 3,14 2 0,34 3,13 2 0,24 

Ţákův vztah k matematice 3,67 2 1 3,59 3 1 

Ţáci odpovídali na sedmistupňové škále od 1 – má matematiku rád/a aţ po 7 – nemá matematiku 

rád/a. 

 

Na oblibu matematiky u dívek má větší vliv vztah matky k matematice. Tento 

korelační koeficient se pohybuje v pásmu mírného vlivu na oblibu matematiky. Korelační 

koeficient vlivu otce se pohybuje těsně pod hranicí mírného vlivu a zůstává v pásmu 

ţádného vlivu na oblibu matematiky. U chlapců má na oblibu matematiky také větší vliv 

matka. Korelační koeficient jejího vztahu k matematice se pohybuje v pásmu středního 

vlivu. Korelační koeficient vlivu otce na oblibu matematiky se pohybuje v pásmu 

mírného vlivu. Celkově se dá říct, ţe chlapci na druhém stupni základní školy jsou podle 

výsledků výzkumu ve svém vztahu k matematice více ovlivňováni vztahem k matematice 

svých rodičů. Přitom na obě pohlaví má větší vliv matka neţ otec. 

Tabulka 48 uvádí vliv vztahu k matematice rodičů na oblibu matematiky u ţáků 

v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy. Ve všech ročnících dosahuje 

vztah k matematice matky korelačních koeficientů v pásmu mírného vlivu na oblibu 

matematiky. Vztah k matematice otce je v šestém ročníku zanedbatelný, ale od sedmého 
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ročníku se začíná také pohybovat v pásmu mírného vlivu na oblibu matematiky u ţáků. 

Přesto je u všech ročníků vliv matčina vztahu k matematice vyšší neţ vliv otce. 

Tabulka 48: Vztah rodičů k matematice podle ročníku ţáka 

 
Průměr Modus Korelace 

Ročník 

Výrok 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

Vztah k matematice matky 

ţáka 
3,46 3,26 3,72 4 3 2 3 4 0,46 0,45 0,42 0,44 

Vztah k matematice otce 

ţáka 
2,54 2,80 3,25 3,54 1 1 2 4 0,14 0,31 0,32 0,30 

Ţákův vztah k matematice 3,45 3,33 3,49 3,85 3 2 2 3 1 1 1 1 

Ţáci odpovídali na sedmistupňové škále od 1 – má matematiku rád/a aţ po 7 – nemá matematiku 

rád/a. 

 

Následuje vyhodnocení otázek, které nebyly zařazeny do ţádného z faktorů a byly 

hodnoceny samostatně. 

4.3.3.9. Samostatně vyhodnocené otázky 

Výsledky samostatně hodnocených otázek jsou uvedeny v tabulce 49. 

Tabulka 49: Samostatně vyhodnocené otázky 

 

 
Průměr Modus Korelace 

četnosti odpovědí v % 

1 2 3 4 

čím lepší známky mám, tím víc si mě 

spoluţáci váţí 
3,06 3 0,13 3,8 13,1 55,4 27,1 

v naší třídě si připadám dobře 1,92 2 –0,01 32,4 48,6 14,0 5,0 

chtěl/a bych být z matematiky 

nejlepší ve třídě 
2,48 3 0,25 17,5 28,9 41,3 12,2 

matematika mi jde nejlépe, pokud 

mohu spolupracovat s ostatními 

spoluţáky 

2,31 2 –0,02 18,7 41,0 31,4 8,9 

snaţím se v matematice proto, abych 

měl/a nejlepší známky ve třídě 
2,77 3 0,24 6,0 26,8 51,9 15,4 

v hodinách matematiky mám 

nejraději skupinovou práci 
2,31 2 –0,17 22,6 35,9 29,4 12,1 

pracujete s učebnicemi nebo jinými 

tištěnými materiály 
1,89 1 0,01 39,8 36,7 18,2 5,3 

U prvních šesti výroků odpověď 1 znamenala, ţe s výrokem rozhodně souhlasí, 2 znamenala, 

ţe s výrokem souhlasí, 3, ţe s výrokem nesouhlasí a 4, ţe s výrokem rozhodně nesouhlasí. U poslední 

otázky ţáci zaznamenávali četnost situace v hodinách matematiky. Odpověď 1 znamenala, ţe daná 

situace nastává při vyučování matematiky kaţdou hodinu, 2 znamenala, ţe nastává ve většině hodin 

matematiky, 3 v některých hodinách a 4 nikdy, nebo téměř nikdy. 
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Téměř všechny otázky dosáhly koeficientu, jehoţ absolutní hodnota patří 

do pásma ţádného vlivu na oblibu matematiky. Za povšimnutí stojí výroky chtěl/a bych 

být z matematiky nejlepší ve třídě a snažím se v matematice proto, abych měl/a nejlepší 

známky. Oba se pohybují na hranici ţádného a mírného vlivu na oblibu matematiky. 

Přitom chlapci dosáhli u výroku chtěl/a bych být z matematiky nejlepší ve třídě 

korelačního koeficientu 0,18 a dívky 0,34. U výroku snažím se v matematice proto, abych 

měl/a nejlepší známky ve třídě dosáhli chlapci korelačního koeficientu 0,27 a dívky 0,21. 

Na oblibu matematiky u dívek má tedy vliv jejich proţívání prvenství v předmětu před 

ostatními spoluţáky, kdeţto u chlapců má vliv na oblibu matematiky vnější ohodnocení 

učitelem. 

Jako poslední byl vyhodnocen vliv sumativního hodnocení na konci 

klasifikačního období na oblibu matematiky u ţáků. 

4.3.3.10. Vliv sumativního hodnocení na konci 

klasifikačního období 

Tabulka 50 uvádí výsledky vlivu sumativního hodnocení na oblibu matematiky 

u ţáků. 

Tabulka 50: Vliv sumativního hodnocení na konci klasifikačního období 

Předmět Průměr Modus Korelace 
četnost známek v % 

1 2 3 4 5 

Matematika 2,26 2 0,35 22,8 36,5 23,6 10,5 0,8 

Český jazyk 2,18 2 0,17 22,5 38,8 25,2 6,9 0,2 

Cizí jazyk 1,81 1 0,11 43,0 31,2 14,5 4,8 0,3 

Fyzika 1,91 2 0,21 33,0 36,7 13,1 5,3 0,3 

Přírodopis 1,68 1 0,16 44,7 35,7 11,1 1,6 0,2 

Chemie 1,81 1 0,20 24,4 17,3 7,9 2,4 0,5 

 

Z tabulky je patrné, ţe známka z matematiky na konci klasifikačního období má 

mírný vliv na oblibu matematiky u ţáků. U ţádného jiného předmětu se souvislost 

s oblibou matematiky neprokázala. 
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4.3.3.11. Porovnání výsledků výzkumu 

s mezinárodními výzkumy 

V tabulce 51 jsou uvedeny výroky z mezinárodního výzkumu OECD/PISA 2003, 

které jsem převzala do svého dotazníku. Jelikoţ jsem v dotazníku pouţila i stejnou 

metodu škálování, mohu výsledky u jednotlivých otázek porovnat. První sloupec tabulky 

obsahuje hodnocený výrok, druhý sloupec v procentech četnost odpovědí ţáků v České 

republice v mezinárodním výzkumu OECD/PISA 2003, ţe s daným výrokem souhlasí 

nebo rozhodně souhlasí. Poslední sloupec udává v procentech četnost odpovědí ţáků 

z výzkumného vzorku pouţitého pro mou diplomovou práci, ţe s daným výrokem 

souhlasí nebo rozhodně souhlasí. 

Rozdíly ve výsledcích mezinárodních výzkumů a výsledky mnou provedeného 

výzkum vysvětluji rozdílnou strukturou výzkumného vzorku. Do mezinárodního 

výzkumu se zapojili ţáci z celé České republiky narození v roce 1987, a to z posledních 

ročníků základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a část tvořili i ţáci 

prvních ročníků středních škol. Do mého výzkumu byli zapojeni pouze ţáci základních 

škol, a to všech tříd druhého stupně. Proto výsledky týkající se osobně ţáků a jejich 

názorů jsou značně rozdílné. Zejména první výroky: na hodinu matematiky se těším a 

věci, které se učíme v matematice, mě zajímají vykázaly velký rozdíl. Více kladných 

odpovědí uvedli ţáci účastnící se dotazníkového šetření v rámci výzkumu OECD/PISA 

2003. Moţným vysvětlením je, ţe ţáci gymnázií jsou v matematice „lepší“ a tedy se 

na hodiny matematiky více těší.  

Výsledky prvních dvou výroků jsou velmi zajímavé v porovnání s třetím a 

čtvrtým výrokem: z matematiky mám dobré známky a matematiku se učím rychle. Zde se 

opět ukázal rozdíl, kdy více kladných odpovědí uvedli ţáci z mého výzkumného vzorku. 

Přestoţe se většina z nich na hodiny matematiky netěší a věci probírané v matematice je 

nezajímají, nadpoloviční většina uvedla, ţe se matematiku učí rychle a ţe z ní má dobré 

známky. Moţné vysvětlení bych hledala ve výběru mého výzkumného vzorku. Ţáci 

zahrnutí do dotazníkového šetření byli vybíráni podle jejich dostupnosti. Většinu tvořili 

ţáci základních škol, ve kterých byli moji současní studenti na praxi, a při té příleţitosti 

souhlasili s tím, ţe rozdají po informování ředitelství dotazníky pro mou diplomovou 

práci. Na výzkumný vzorek měli tedy také vliv ředitelé a učitelé škol, kde se výzkum 
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konal. Je moţné, ţe dotazníky rozdali ţákům, kteří mají v matematice lepší výsledky a 

učí se jí rychle. Tito ţáci ale nemusí mít o matematiku hlubší zájem, a ačkoliv se 

matematiku učí rychle, nemusí se ji učit s porozuměním. 

Tabulka 51: Porovnání výsledků výzkumu s mezinárodním výzkumem OECD/PISA 2003 

Výrok 
OECD/PISA – výsledky 

České republiky % 
Moje výsledky % 

Na hodiny matematiky se těším 30 13 

Věci, které se učíme v matematice, mě 

zajímají 
40 18 

Z matematiky mám dobré známky 55 68 

Matematiku se učím rychle 46 70 

Matematika je jeden z mých 

nejoblíbenějších předmětů 
30 37 

Kdyţ řeším matematickou úlohu, 

připadám si bezradně 
29 47 

Bojím se, ţe budu mít z matematiky 

špatné známky 
51 68 

Matematika je důleţitý předmět, protoţe 

mi můţe pomoci v budoucím studiu 
74 87 

Kdyţ se budu učit matematiku, zlepší se 

vyhlídky na mé budoucí povolání. 
77 76 

Kdyţ potřebuješ pomoct, učitel(ka) ti 

pomůţe 
75 76 

Učitel(ka) pokračuje s výkladem nové 

látky aţ poté, co všichni pochopili látku 

právě probíranou 

51 51 

Učitel(ka) vám dává prostor pro 

vyjádření vlastního názoru 
57 58 

Neposloucháš, co učitel(ka) říká 36 21 

Ve třídě je hluk a nepořádek 34 36 

Učitel(ka) musí dlouho čekat, neţ se ţáci 

utiší 
34 39 
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5. Závěr 

Výsledky výzkumu, který je součástí mé diplomové práce se bohuţel nedají 

zobecnit. Důvodem je výběr výzkumného vzorku ţáků, kteří byli zapojeni 

do dotazníkového šetření. Ţáci byli vybíráni podle své dostupnosti. Většina z nich je 

ze základních škol, kam chodí moji součastní studenti na praxi, kde po dohodě s vedením 

škol rozdali za asistence vyučujících matematiky dotazníky k výzkumu v mé diplomové 

práci. Část z nich pocházela ze základní školy, kde jsem v době zadání diplomové práce 

působila, část ze základní školy, kde působí vedoucí mé diplomové práce. Výběr ţáků 

tedy můţe být ovlivněn vedením škol a učiteli matematiky, kteří se mohli při zadávání 

dotazníkového šetření soustředit na ţáky s lepšími výsledky v matematice, aby ovlivnili 

hodnocení své školy k lepšímu. Vzorek ţáků, kterým jsem zadávala dotazník osobně a 

vzorek ze školy kde působí vedoucí mé diplomové práce, mohl být ovlivněn při 

odpovědích na otázky ohledně vztahu k matematice a učiteli matematiky, kdy ţáci mohli 

své odpovědi zkreslit k lepšímu, protoţe jim dotazníky byly rozdány vyučujícím tohoto 

předmětu. 

Výsledky výzkumu prokázaly mírné aţ střední korelace jednotlivých faktorů 

s oblibou matematiky u ţáků. Nyní se pokusím zodpovědět na otázky, které jsem poloţila 

na začátku výzkumného šetření. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků učitel svým přístupem k ţákům? 

Hypotéza: Čím větší podporu a pomoc při učení se matematice bude 

učitel(ka) svým ţákům poskytovat, tím budou mít ţáci k matematice 

pozitivnější vztah. Pokud budou ţáci vnímat, ţe vyučujícího zajímá, zda 

porozuměli probírané látce, ţe je „férový“ a ţe s většinou ţáků vychází 

dobře, bude obliba matematiky ţáků růst. 

Hypotéza se ukázala jako pravdivá. Ačkoliv většina ţáků výzkumného vzorku 

pociťuje podporu učitele v hodinách matematiky, tak se závislost vlivu přístupu učitele 

k ţákům pohybuje v mírném pásmu vlivu na oblibu matematiky. Přitom nejvyšší 

závislost byla u výroků týkajících se toho, jestli učiteli záleţí na tom, zda ţáci látku 

pochopili a jestli je učitel matematiky „fér“. Zároveň se prokázal větší vliv přístupu 

učitele k ţákům na oblibu matematiky u chlapců neţ u dívek. V průběhu druhého stupně 
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základní školy se v jednotlivých ročnících vliv přístupu učitele k ţákům na oblibu 

matematiky zvyšoval, od zanedbatelného vlivu aţ po mírný vliv na oblibu matematiky. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků učitel tím, jak řídí hodinu? 

Hypotéza: Čím častěji projevuje učitel(ka) zájem o pochopení učiva ţáky, 

pomáhá jim, kdyţ potřebují, novou látku vykládá aţ po pochopení 

přecházejícího učiva a dává ţákům prostor pro vyjádření vlastního názoru, 

tím více roste obliba matematiky u ţáků. 

Hypotéza se ukázala jako částečně pravdivá. Většina ţáků uvedla, ţe sledované 

činnosti učitele se dějí kaţdou nebo téměř kaţdou hodinu, přesto se výsledný koeficient 

faktoru chování učitele v hodině pohybuje v mírném pásmu závislosti na oblibě 

matematiky. Největší závislost se prokázala u výroku, týkajícího se pomoci od učitele 

ţákům, kdyţ to potřebují. Pokud jim učitel pomůţe, kdyţ to potřebují, má to mírný vliv 

na jejich oblibu matematiky. V pásmu ţádného vlivu na oblibu matematiky se pohybuje 

výrok týkající se četnosti výskytu prostoru v hodinách matematiky, který dává učitel 

ţákům pro vyjádření jejich vlastního názoru. U chlapců se prokázala větší závislost mezi 

jejich oblibou matematiky a četností pozitivní odezvy od učitele neţ u dívek. 

 Má vliv na oblibu matematiky motivace zaloţená na tom získat co nejlepší 

známky? 

Hypotéza: Ţáci, kteří chtějí být nejlepší ve třídě, případně chtějí mít 

nejlepší známky z matematiky, budou mít k matematice pozitivní vztah. 

Hypotéza se pro celý vzorek ţáků, kteří se účastnili výzkumu, nepotvrdila. 

Při rozdělení vzorku ţáků podle pohlaví se ukázala závislost obliby matematiky na touze 

mít nejlepší známky ve třídě u chlapců, ale u dívek se neprokázala. Dívky vykazovaly 

závislost mezi oblibou matematiky a touhou být z ní nejlepší ve třídě. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků přístup rodičů k matematice? Má 

na ţáky v této oblasti větší vliv otec nebo matka? 

Hypotéza: Identifikace dítěte s rodiči má vliv na jeho oblibu matematiky. 

Pokud budou mít rodiče negativní postoj k matematice, dítě ho přijme 

za svůj. Pokud budou mít rodiče naopak kladný přístup k matematice, 

bude mít v oblibě matematiku i ţák. Dále předpokládám, ţe přístup matky 

k matematice bude mít na dítě větší vliv a ve výsledcích výzkumu budou 
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více korelovat výsledky obliby matematiky dítěte s výsledky obliby 

matematiky matkou neţ otcem 

Výsledky výzkumu hypotézu potvrdily. Vztah rodičů k matematice ovlivňuje 

vztah ţáka k matematice. Přitom v souladu s hypotézou vyšel přístup matky k matematice 

jako důleţitější pro oblibu matematiky u ţáků. Vzhledem k pohlaví ţáka jsou chlapci více 

ovlivněni vztahem rodičů k matematice neţ dívky. U dívek se dokonce vliv otce 

pohyboval v pásu ţádné závislosti na oblibu matematiky. Vzhledem k ročníku, který ţáci 

navštěvují, se vliv matky ukázal jako konstantní a vyšší neţ u otce. Vliv vztahu otce 

k matematice na oblibu matematiky u ţáků rostl se zvyšujícím se ročníkem docházky 

na druhý stupeň základní školy. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků klima a sociální prostředí ve třídě 

při hodině matematiky? 

Hypotéza: Čím se budou ţáci ve třídě cítit lépe, tím více si daný předmět 

oblíbí. Čím menší bude ve třídě hluk a čím více bude ţák dávat pozor, tím 

větší bude jeho obliba matematiky. Dále bude obliba matematiky záviset i 

na hodnocení ostatních spoluţáků. V niţších ročnících druhého stupně 

bude větší závislost mezi hodnocením výsledků v matematice spoluţáky a 

oblibou matematiky. Ve vyšších ročnících bude tato závislost vzhledem 

k rozvoji sociálních vztahů klesat. 

Hypotéza se neprokázala. Ţádný z argumentů v hypotéze se neukázal jako zásadní 

pro oblibu matematiky. Na oblibu matematiky u ţáků druhého stupně základní školy 

nemá vliv klima ve třídě, ani hodnocení ostatních spoluţáků, a to ani z hlediska pohlaví 

nebo ročníku, který navštěvují. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků sebedůvěra, s jakou přistupují 

k matematice? 

Hypotéza: Jedná se zde o sebepojetí ţáka, o to, jakou má o sobě představu 

vzhledem ke studiu matematiky. Čím kladnější sebepojetí ţák prokáţe, tím 

lepší má vztah k matematice. 

Výsledky výzkumu hypotézu potvrdily. U obou faktorů (faktor sebepojetí ţáka 

v matematice a faktor obav ţáků z matematiky), které se zabývaly sebehodnocením ţáků 

vzhledem k schopnostem v matematice, se projevila závislost. Přitom pozitivní sebepojetí 

http://www.citace.comýsledky/
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se ukázalo pro vztah k matematice významnější neţ obavy z matematiky. Vzhledem 

k pohlaví ţáků se projevil rozdíl u strachu ze špatných známek, kde chlapci vykazovali 

větší ovlivnitelnost vzhledem ke vztahu k matematice. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků známka na vysvědčení a má obliba 

matematiky nějakou spojitost i se známkami z jiných předmětů? 

Hypotéza: Výsledná známka na vysvědčení bude mít na ţáka motivující 

vliv. Čím lepší známku ţák na konci klasifikačního období dostane, tím 

lepší bude mít vztah k matematice. 

Výsledná známka z matematiky na vysvědčení mírně korelovala s oblibou 

matematiky u ţáků. Při formulaci hypotézy byla očekávána vyšší korelace, proto povaţuji 

hypotézu za neprokázanou. Závěrečná známka z matematiky nemá významný vliv 

na oblibu matematiky u ţáků druhého stupně základní školy. U výsledných známek 

z jiných předmětů se neprokázal ţádný vliv na oblibu matematiky. 

 Ovlivňuje oblibu matematiky u ţáků význam, jaký jí dávají pro svůj 

budoucí ţivot? 

Hypotéza: Ţáci, kteří přikládají matematice větší význam pro svou 

budoucnost, budou mít matematiku více v oblibě. 

Hypotéza byla výsledky výzkumu potvrzena. Prokázal se vliv významu 

matematiky pro budoucí povolání, studium i pro budoucnost ţáků obecně na její oblibu 

u ţáků. Největší vliv vykazovalo chápání ţáků významu matematiky pro budoucnost bez 

větší specifikace. Po rozdělení výzkumného vzorku podle pohlaví se u chlapců ukázal 

větší vliv na oblibu matematiky vzhledem k chápání jejího významu pro budoucí 

povolání a budoucí studium neţ u dívek. Při rozdělení ţáků podle ročníků, které 

navštěvují, se mírná závislost projevila v šestém ročníku, aby v sedmém klesla a znovu 

začala stoupat v osmém a devátém ročníku. To můţe být dáno přestupem ţáků v sedmém 

ročníku na víceletá gymnázia. Vysvětlením následného vzrůstu je příprava na střední 

školu. 

Závěrem je moţno říci, ţe z výsledků výzkumu vyplývá, ţe vliv na oblibu 

matematiky u ţáků má jejich sebepojetí a sebedůvěra v matematice a jejich obavy z ní, to, 

jak moc vnímají význam matematiky pro svou budoucnost, podporující chování učitele a 

častá pozitivní zpětná vazba učitele v hodinách matematiky. Dále vztah k matematice 
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rodičů, zejména matky. Neprokázal se vliv klimatu třídy při hodině ani vliv pozornosti 

ţáků v hodinách matematiky. Také se neprokázal významný vliv závěrečné známky 

na vysvědčení na oblibu matematiky u ţáků. 

Dále se objevily rozdíly mezi vlivy na oblibu matematiky u chlapců a u dívek. 

Chlapci vykazují vyšší citlivost na vnější faktory, jako je známkování, vliv rodičů a 

podpora a zpětná vazba u učitele. Oblibu matematiky u chlapců také více ovlivňuje to, 

jaký význam přikládají matematice pro své budoucí povolání a studium. 

Zajímavé by bylo zjistit, k jakým závislostem mezi jednotlivými faktory a 

vztahem k matematice by docházelo na víceletých gymnáziích, v ročnících 

odpovídajících ročníkům základní školy v mém výzkumném vzorku. Na víceletých 

gymnáziích se u ţáků předpokládá vyšší úroveň v matematice a nebylo by bez 

zajímavosti zjistit, jestli se za tohoto předpokladu změní vliv ostatních faktorů. Dále by se 

výzkum mohl rozšířit i na střední školy, kde se ţáci v závislosti na druhu školy více 

diferencují podle vztahu k matematice. Z vlastní zkušenosti vím, ţe někteří si vybírají 

střední školu právě podle toho, jestli předpokládají, ţe se na ní matematika vyučuje, nebo 

ne. To by mohl být další z faktorů, kdy by se zkoumal vliv výběru střední školy na oblibu 

matematiky. Zároveň by bylo zajímavé zjistit, jak se projevuje vliv konkrétních učitelů 

na ţáky. To bohuţel díky metodě výběru výzkumného vzorku nebylo moţno v mém 

výzkumu uskutečnit.  
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