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Abstrakt 
 

Neuchopitelnost současného vědění samostatně operujícím jedincem, rozvoj a masové 

rozšíření moderních technologií, výpočetní techniky a Internetu vybízí k možnosti 

přehodnocení stávajících vzdělávacích praktik. Implementaci nových prostředků výuky, 

progresivním didaktickým metodám a stírání hranic mezi studiem a samostudiem však 

brání tradice konvenčního institucionálního školského vzdělávání a souvisejících 

metod. I to však, prostřednictvím reforem, reaguje na změnu situace na pracovním 

trhu, přestože nutně neklade důraz na technické prostředky, jež dosažení vytyčených 

cílů výrazně usnadňují. V duchu evropských reforem se nese i reforma vzdělávání 

v České republice. Práce je věnována popisu a charakteristice tohoto současného 

trendu, implementaci nových vzdělávacích metod a (přidruženým) postojům žáků 

devátých tříd ZŠ, jež jsou jednou z prvních generací v českém prostředí, která byla 

ovlivněna revolucí ve výpočetní technice a zmiňovanými reformami vzdělávací 

soustavy a procesu výuky po celou dobů svých studií na základní škole. Probíhající 

změny neovlivňují pouze oblast školního vyučování, ale zasahují i do problematik 

samostudia, mimoškolního vzdělávání, podvádění a vztahu žáků k předmětům a 

pedagogům. Text, jenž kombinuje odborné poznatky a vlastní výzkumné šetření, na 

uvedené okruhy pohlíží v kontextu reforem a technické revoluce, od obecných 

globálních charakteristik změn, přes situaci v České republice, až po pohled očima 

samotných žáků. 

 



   

Abstract 

 

The impossibility of mastering the entire existing knowledge of humankind, which 

means entire knowledge that has been produced up to know, by independent and 

individual human being, and also the development and massive expansion of computer 

technologies and the Internet,  imply the necessity of rethinking current educational 

practices. Despite that, implementing new means of education, progressive didactic 

methods and crossing the boundaries of study and self-study, is being obstructed by 

institutional conventional educational system and related methods. Even thought the 

system responds to the transformation of the labour market, it does not put the main 

emphasis on information technologies, which are great facilitators in achieving these 

goals. The ongoing reform of the Czech educational system has the spirit of broader 

European reforms. This dissertation is concerned with description of the current trend, 

implementation of new educational methods and associated stances and attitudes of 

ninth grade pupils, who are one of the first generation in the Czech Republic which has 

been affected by the revolution in IT and by the above mentioned reforms of 

educational system and teaching methods, for entire duration of their primary school 

studies. The ongoing transformation do not influence just the field of school 

classes/lessons but it also interferes in the topics of autodidactism (self-directed 

learning), after-school education, cheating and attitudes of pupils to school subjects 

and to their teachers and/or other educators. This thesis, which is based on papers and 

monographies of experts in different fields, sociological researchers and the author’s 

personal research, analyses the above mentioned topics in the terms of reforms and 

technological revolution. It begins with general global features, then followed by the 

state of affairs in the Czech Republic, it‘s finished with the pupil‘s point of view. 
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Projekt bakalářské práce 

Úvodem 

Edu© bude patentovaný internetový projekt zaměřený na informování o možnostech 
vzdělávání a samotný proces vzdělávání druhého stupně ZŠ a SŠ, jež vychází z myšlenky, že pro 
potřeby samostudia je vhodné v maximální možné míře využít technických prostředků, s nimiž 
žáci a studenti přichází v současné době každodenně do styku. Prezentace informací pomocí 
holého textu v knihách již dnes není na pořadu dne. Kolikrát zahlédneme náctileté dítě v 
prostředcích hromadné dopravy třímající v rukou knihu a kolikrát se sluchátky v uších? Kolik 
času tráví teenageři doma počítáním matematických úloh a kolik zvažováním budoucích 
(ekonomických) kroků ve virtuálních hrách (se strategickými prvky) a sledováním internetových 
videí? Skloubit příjemné s užitečným, znamená zpopularizovat probíranou látku a zpřístupnit ji 
cílové skupině využitím vhodné formy a vhodných médií. Zdá se to snadné, když příhodná 
forma publikace informací pro náctileté je očividně již na světě. 
Popularizována forma učebních textů je vlastně jakýmsi předstupněm hlubšího studia. Sám si 
mohu položit jednoduchou otázku: Kdy mne na střední škole začala zajímat (jinak nazáživná) 
teorie pravděpodobnosti? Přeci právě ve chvíli, kdy pedagog demonstroval užitečnost 
poznatků na příkladu pravděpodobnosti výhry v loterii. Počínaje závěrem studia na základní 
škole se našich pedagogů nebo sebe samých začínáme ptát: „K čemu je to dobré?“ Převrátíme-
li tradiční koncept postupu při vykládání látky, kdy začneme s (pro žáka v té chvíli) 
komplikovanou, nicméně atraktivní, demonstrací výpočtu pravděpodobnosti výhry v loterii, 
abychom vzápětí, kousek po kousku (od jednoduššího po složitější) odhalovali jednotlivá 
tajemství problematiky a v závěru nabídli žákovi k samostatnému řešení obdobný (a obdobně 
zajímavý) příklad, zvyšujeme šanci zapálení žáka pro tuto oblast studia. Jinak řečeno: jakým 
jednodušším způsobem lze v dnešní době vštěpit tolik vyžadované všeobecné vzdělání, které v 
budoucnu usnadní studentovi volbu, v jaké oblasti ho prohlubovat? Děsíme se odborné knihy, 
protože informace v ní obsažené nejsme schopni vstřebat, nebo proto, že v ní chybí ilustrace a 
náznaky pragmatičnosti? Mozart by dle mého názoru hlasoval pro umístění svého díla do mp3 
přehrávače, než do školního sešitu se spoustou letopočtů. 
„Zaujmout“, to je heslo připravovaného webového portálu, jež by měl, mimo zhudebněné 
(/zfilmované) učební látky prezentované schopným pedagogem, obsahovat i představení SŠ 
jejich řediteli (/zástupci), společně s hodnocením těchto SŠ samotnými žáky. Jelikož se již 
druhým rokem věnuji doučování anglického jazyka ke státní maturitní zkoušce, o problematiku 
zvýšení atraktivity (nepopulární) oblasti studia se aktivně zajímám. Osobně pevně zastávám 
názor, že je bezpodmínečně nutné žáka/studenta pro daný předmět nadchnout, a proto i 
doučování vykonávám podle jednoduché soustavy rovnic: 

zábava = snažím se porozumět 

snažím se porozumět = začínám být úspěšný 

rozumím + jsem úspěšný = zábava 

 

 

 



   

Výzkumný problém 

Bakalářská práce bude zaměřena na pojmové a intelektové učení1, tedy osvojování si poznatků, 
získávání znalostí. Hlavní důraz bude kladen na metodiku a formu předávání informací při 
vzdělávání (zejména institucionálním školním, v rámci povinné školní docházky) a samostudiu, 
jejich historický vývoj a aplikaci. 
Učební metody i forma samostudia doznaly, v důsledku vzniku a masového rozšíření nových 
médií v průběhu 20.století, zásadních změn. Od 15. století, doby, do níž náleží pro společnost 
zásadní objev knihtisku, se forma předávání informací (mimo řečové v reálném čase), prakticky 
ustálila do textové podoby. První písemné záznamy nacházíme již ve 4.tisíciletí před našim 
letopočtem. První knihy, tak, jak je známe dnes, datujeme o tisíciletí později. Oproti tomu, 
svobodu projevu a vynález rádia a televize řadíme až na počátek 20.století. Rozkvět masových 
médií začal vzápětí, v polovině 20.století, a v rychlém sledu byl završen vznikem Internetu, jež v 
současné době kombinuje všechny doposud známé formy publikace informací. Zvážíme-li 
několika tisíciletou tradici knihy, jakožto média, je zjevné, proč moderní formy publikace 
obtížně hledají cestu do školních lavic i k samoukům. Mimo všudypřítomná projekční zařízení a 
powerpointové prezentace, jež však spíše vyučování urychlují a zpřehledňují, než obohacují 
(lektor není nucen psát na tabuli), se málokdy setkáváme s pokročilejší formou využití nových 
médií při procesu vzdělávání; při samostudiu pak nahlížíme výhradně do textu (v lepším 
případě obohaceného ilustrací). Ačkoliv známe vhodnou formu, jelikož s televizí, rádiem i 
Internetem přicházíme do styku každý den, často nevíme, jakým způsobem je zařadit do 
procesu vzdělávání (resp. se jejich využití obáváme, a proto ctíme tradici textové podoby 
učebních materiálů). 
 
Výzkumný problém, jímž se tato bakalářská práce bude zabývat, můžeme prakticky rozdělit na 
3 hlavní kategorie výzkumných otázek: 
 

o historie: Jak se vyvíjely prostředky a forma vzdělávání? Jaké byly klíčové 
aspekty tehdejší a dnešní výuky? V čem spočívá historický trend? apod. 

o současnost: Jaké jsou studijní zvyklosti současných žáků a studentů? Jakou 
formu samostudia využívají? Kde hledají informace potřebné ke studiu? apod. 

o budoucí vize: Jakou formu vyučování/samostudia žáci/studenti preferují? Jak je 
možné je zaujmout? Jakým způsobem by bylo možné prostřednictvím 
existujících platforem nabyté poznatky realizovat? apod. 

 
Odpovědi na výše uvedené otázky vyústí v selekci efektivních samostudijních metod a 
vzdělávacích metod v reálném čase. Ověření validity závěrů šetření, jež by mohlo zpochybnit 
tradiční model institucionálního školního vzdělávání a samostudia, proběhne prostřednictvím 
webového projektu Edu©. Testované hypotézy pro tuto druhou fázi šetření vykrystalizují v 
prvotní kvalitativní fázi, jež bude využívat postupů grounded theory. Stále je však zvažována 
možnost, že při počátečních polostandardizovaných rozhovorech (viz metodologie šetření) 
bude využito hypotéz formulovaných na základě poznatků z odborné literatury (viz orientační 
seznam literatury). V opačném případě by tyto informační prameny sloužily pro potřeby 
doplnění / srovnání výsledků mého šetření, pro vymezení základních pojmů, mapování 
historických proměn a vývoje učebních metod a samostudia, selekci současně využívaných 
učebních metod a forem jejich aplikace a v neposlední řadě pro definování alternativních (tzn. 
zřídka kdy realizovaných) způsobů výuky. 
 
 
 



   

Metodologie šetření 
 

Před samotným vývojem projektu Edu© je nutné, pomocí kvalitativních metod, zmapovat 
studijní zvyklosti žáků a stejnými prostředky i pátrat po klíčových aspektech výkladu látky, díky 
nimž přisoudí posluchači jeho původci označení „skvělý pedagog“. Toho chci dosáhnout 
zejména pořádáním focus groups a hloubkových rozhovorů s žáky, s nimiž hodlám diskutovat 
rozličné informační zdroje, jež využívají při samostudiu, oblíbené a neoblíbené předměty, 
učitele (/profesory) i učební metody apod., navazujících focus groups s (žáky označenými) 
pedagogy pro vytvoření příslušné typologie a konečně samotnému zúčastněnému pozorování 
při vyučovacích hodinách. 
Druhá část prvotního kvalitativního šetření, věnovanému výzkumu historických proměn 
samostudia a učebních metod, bude uskutečněna prostřednictvím hloubkových rozhovorů se 
současnou produktivní a postproduktivní populací v České republice. V kombinaci s odbornou 
literaturou by šetření mělo napomoci k analýze historických změn ve způsobu výuky a 
vzdělávání. Zároveň hodlám plně využít studijního pobytu v zahraničí, Irsku, pod hlavičkou 
Erasmu, kde se, mimo svou domovinu, mohu alespoň částečně oprostit od svého zaujetí, jež je 
působeno výchovou ve středoevropském vzdělávacím systému. 
Webový portál Edu© pak bude usilovat o ověření nabytých poznatků. Bude tak učiněno 
realizací několika učebních materiálů prostřednictvím metod, jež budou ve kvalitativní části 
označeny za efektivní. Vybraní studenti pak budou rozděleni do 3 skupin a podrobeni znalostní 
zkoušce, přičemž první ze skupin bude využívat výhradně tradičních studijních materiálů a 
druhé budou poskytnuty pouze materiály vytvořené v rámci projektu Edu©; třetí skupina pak 
bude kombinovat oba informační zdroje. Výsledky znalostní zkoušky budou doplněny o 
standardizovaný dotazník, jež budou studenti vyplňovat pravděpodobně před i po ukončení 
zkoušky. 
Můj pragmatismus z hlediska záměru a metodiky výzkumu by se měl odrazit i v (pro takto 
rozsáhlý projekt) nutné meziuniverzitní spolupráci. Konzultovat výzkumný projekt, popř. na 
něm spolupracovat, chci s pedagogy/studenty ČVUT (software a grafické zpracování), 
Pedagogické fakulty UK (konzultace učebních metod), oboru Psychologie na FF UK (konzultace 
učebních metod) a Právnické fakulty UK (problematika autorských práv). V několika případech 
již došlo k vzájemnému kontaktu a předběžné dohodě formy spolupráce. 

 

Cíl výzkumu, přínos šetření 

Tématika vzdělávací reformy je dnes v naší zemi na pořadu dne. Otázkou zůstává, zdali je 
hlavní problém našeho školského systému opravdu v nevhodné organizaci studia, nebo v 
učebních metodách, které po staletí nedoznaly zásadních změn (tento výrok je pochopitelně 
nutné potvrdit referencemi z odborné literatury). Šetření usiluje o pochopení klíčových aspektů 
efektivního a pro studenty atraktivního vyučování a samostudia. Klade si za cíl zpochybnit 
instituci školy tak, jak ji známe dnes. Výzkum by měl odhalit, jakým způsobem je možné zařadit 
nová média do procesu samostudia a jak by tyto prostředky mohli využívat i samotní 
pedagogové během učebních hodin, popř. jakým způsobem by bylo možné komerčně uspět s 
obchodním modelem publikace studijních materiálů při využití nových médií v návaznosti na 
požadavky a studijní zvyklosti žáků. Odhalit směr, jakým se ubírá současný trend vyučování a 
samostudia znamená odhalit stálé i měnící se atributy a vyhnout se historickým pochybením, 
jež se ukázaly jako neefektivní. 
 
 



   

Rodina projektu Edu© 

V současné době již existují obdobně zaměřené webové vzdělávací projekty: 
 
BBC Learning Schools (http://www.bbc.co.uk/schools), 
Khan Academy (http://www.khanacademy.org/, pouze video) 
LearnOutLoud (http://www.learnoutloud.com/, pouze audio) 
 
Ani jeden z nich však není komplexní a všechny zcela opomíjejí problematiku prezentace a 
hodnocení škol. V rámci této bakalářské práce by však rozhodně měly být podrobeny studiu z 
hlediska efektivnosti jejich metod a dosavadních úspěchů. 
V České republice portál tohoto druhu doposud neexistuje. Obdobně zaměřenými a komerčně 
úspěšnými jsou však např. portály Škola za školou, Imaurita, Kam po maturitě, Spolužáci apod. 
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Odkazový aparát 

1 využiji-li anglického pojmu education, jež je podle Oxfordského studijního slovníku (Oxford 

University Press, 2010) definován následovně: 

1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers 

of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually 

for mature life. 

2. the act or process of imparting or acquiring particular knowledge or skills, as for a 

profession. 

3. a degree, level, or kind of schooling: a university education.  

4. the result produced by instruction, training, or study: to show one's education.  

5. the science or art of teaching; pedagogics. 

…, volím první uvedenou dimenzi. Ve své práci se tedy budu věnovat pouze vzdělávání, procesu 

a formě učení v jeho intelektuální podobě. 
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1. Úvod 
 
Institucionální školský systém v České republice je založen na myšlence „naučit, KDYBY to bylo 
potřeba“. Současný trend a neustálá kumulace poznatků lidstva, v důsledku nemožnosti uchopit 
takový objem informací osamoceným jedincem, vybízí ke specializaci a hoví naopak možnosti „naučit, 
KDYŽ je to potřeba“. 
Náznaky probíhající transformace ve vzdělávání pozorujeme na každém kroku. Firemní školení, 
certifikace, dálkové studium, celoživotní vzdělávání nebo odborné kurzy jsou pojmy, jež vznikaly 
teprve v posledních desetiletích. [116] Tématika vzdělávací reformy je dnes v naší zemi na pořadu 
dne. Otázkou zůstává, zdali je hlavní problém našeho školského systému opravdu v nevhodné 
organizaci studia, nebo v učebních metodách, které po staletí nedoznaly zásadních změn. Česká 
školní inspekce ve svém šetření základních škol zmiňuje, že V 80 % navštívených hodin nebyly použity 
žádné prostředky či metody ICT1. Přitom však ze šetření postojů žáků k ICT vyplývá, že 90 % žáků ZŠ 
má k této technice kladný vztah. [53] 
Tento text je empirickou prací, jež je postavena na vlastním výzkumném šetření, v návaznosti na 
teoretické poznatky daných oblastí tematiky vzdělávání. Usiluje o uvedení do problematiky a 
pochopení vnímání školního institucionálního vzdělávání samotnými žáky. Činí tak z hlediska 
klíčových aspektů efektivního a pro studenty atraktivního vyučování, návyků a preferencí při 
samostudiu, přístupu k podvádění, zkušeností s mimoškolním vzděláváním a budoucích vizí 
vzdělávání. Na uvedené tematické okruhy pohlíží v kontextu vlivu masového rozšíření výpočetní 
techniky a využívání Internetu jakožto primárního a komplexního informačního zdroje. Práce si klade 
otázku, zdali jsou reformy institucionálního školského vzdělávání (žáky) vítány a praktikovány, a zdali 
mají potenciál narušit zavedená schémta výuky. Výsledky výzkumu jsou konfrontovány se současnými 
poznatky ve výše uvedených oblastech studia, v kontextu České republiky i globálního měřítka. 
Pohled očima žáků demonstrovaný na konkrétním příkladu deváté třídy ZŠ zároveň slouží jako 
protipól (ve smyslu „doplnění“) objektivních hodnocení a exaktních měření, která jsou hlavním 
výsledkem školních inspekcí, primárně zaměřených na pedagogy a samotnou školu. Metodologický 
přístup, zvolený pro potřeby této práce, neměří efektivitu daných vzdělávacích metod a postupů, ale 
poukazuje na preference a zvyklosti samotných žáků, jichž je, společně s vědeckými poznatky z 
didaktiky, možné využít pro úspěšnou adaptaci nových přístupů. 

 
 

 

 

 

                                                           

 

1
 z anglického „Information and Communication Technology (informační a komunikační technologie) 
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1.1 Motivace a cíle šetření 
 

Jednou z motivací reformace současného systému institucionálního školského vzdělávání je i snaha 
využít, zejména pro potřeby školního vyučování a samostudia, technických prostředků, s nimiž žáci a 
studenti v současné době přicházejí každodenně do styku. Memorizace informací pomocí holého 
textu v knihách není totiž jediným způsobem, jak samostatně nabýt požadovaných znalostí. 
Přihlédneme-li k současné cenové dostupnosti a rozšíření výpočetní techniky a prakticky 
celostátnímu internetovému pokrytí v České republice, jsme na změnu přístupu k vlastnímu i 
školnímu vzdělávání bezesporu „vybaveni“. Jsme však i „připraveni“? Tzv. „Bílá kniha“ [30], oficiální 
dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, definuje budoucí cíle v duchu nezbytné a 
dlouhodobé transformace, jejíž vize hoví Euroamerickému vzdělávacímu trendu. Ačkoliv změna 
přístupu ke vzdělávání v České republice již započala, je vhodné, čas od času, prozkoumat „výchozí 
pozici“, abychom byli s to kriticky zhodnotit dosavadní úspěchy a zvážit budoucí kroky. Komparace 
výsledků z dvou různých období je velice snadná, pokud vyhodnocujeme zcela exaktní a objektivní 
data, jakými jsou například technické vybavení školy, technická gramotnost pedagogů a žáků, popř. 
šíře nabídky předmětů a učebních metod. Jak ale současný stav věcí vnímají samotní žáci? 
Tato bakalářská práce si klade za cíl nahlédnout na přístup ke školnímu vzdělávání, samostudiu a 
podvádění očima generace žáků, která po dobu svých studií na druhém stupni ZŠ vyrůstala 
s permanentním přístupem k výpočetní technice a Internetu, a která byla vzdělávána v duchu 
probíhajících reforem. Usiluje o zachycení „teď a tady“ v kontextu přítomných změn a reforem 
v přístupu ke vzdělávání a nastínění směru současného trendu. Činí tak detailním šetřením na 
„ideálním případě“ (viz metodologická část) žáků deváté třídy ZŠ v hlavním městě Praha, konfrontací 
výsledků a kategorizací poznatků v rámec současných vědeckých poznatků rozličných českých i 
světových institucí.2 V teoretické části text definuje a doplňuje o současné poznatky oblasti zájmu 
této práce, aby v části analytické mohl zachytit postoje zkoumaných subjektů vzhledem k nim. A sice 
ve snaze v maximální možné míře propojit souvislosti jednotlivých okruhů v jeden kompaktní celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

2
 Jako primární zdroj odborných zahraničních materiálů zabývajících se výpočetní technikou ve vzdělávání a 

problematikou vzdělávání obecně (resp. její konkrétní oblastí), byly zvoleny publikace institucí a autorů z USA. 
Spojené státy americké byly vybrány z důvodu bohatých zkušeností s využíváním moderních technologií na 
školách, jež často bývá nepřímým impulzem k zavádění obdobných praktik na školách evropských. Práce tedy 
zcela opomíjí poznatky a praktiky diametrálně odlišných asijských zemí. 
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1.2 Výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy 
 

Výzkumným cílem této práce je zodpovědět otázku „Jaké jsou zvyklosti a postoje žáků devátých tříd 

ZŠ ke studiu a samostudiu uvnitř reformujícího se školství?“. Tyto zvyklosti, preference a postoje jsou 

zkoumány z hlediska procesů s širším dosahem působnosti, které je ovlivňují a formují, jimiž jsou 

globální i lokální reformy vzdělávání v podobě reakce na změnu požadavků pracovního trhu a 

technické revoluce. V teoretické části jsou tematické okruhy, sloužící jako základ pro vlastní 

výzkumné šetření, definovány následovně: 

„Proč a jak se reformuje institucionální vzdělávací systém v České republice a jaký je současný 

trend?“, a sice v návaznosti na poznatky o globálním trendu, a „Jakou roli v transformaci hrají 

moderní technologie, nová média a Internet?“. Oba tematické okruhy jsou dále rozšířeny doplňující 

otázkou „Jaké jsou současné praktiky podvádění ve vztahu k povaze a prostředkům k dosažení 

kvalifikace uvnitř reformujícího se vzdělávání?“ a rozvinuty hledáním odpovědi na otázku „Jsou 

měnící se požadavky na vzdělávání (vhodně) implementovány do institucionální školské výuky 

v České republice?“. 

Společně s přechodem do empirické části tohoto textu pak autor, prostřednictvím vlastního šetření, 

usiluje o zodpovězení zmiňované ústřední otázky „Jaké jsou zvyklosti a postoje žáků devátých tříd ZŠ 

ke studiu a samostudiu uvnitř reformujícího se školství?“, to vše v teoretickém rámci problematik 

řešených v prvním oddílu práce, aby získal obraz přesvědčení, postojů a praktik žáků devátých tříd 

vztahující se k měnícímu se vzdělávání, sumarizoval je, uvedl do vzájemných souvislostí a nabídl tak 

východisko ke kvantitativnímu šetření ověřující reliabilitu jeho vlastních závěrů. 

 

Zkoumané okruhy teoretické části práce (hypotéza): 
 
 
Historiie vzdělávání podmiňující jeho současnou podobu 

Současný trend ve vzdělávání je reakcí na změny požadavků na kvalifikaci. 
Nové technologie ve vzdělávání a nové didaktické metody 

České základní školy kladou důraz na využívání výpočetní techniky a jsou jí zpravidla 
vybaveny, avšak postrádají kvalifikaci a motivaci pedagogů pro práci s ní. 

Vzdělávání a kvalifikace mimo státní institucionální školský systém 
V současné době existuje mnoho alternativ k institucionální školské výuce, v ohledu způsobů 
získání kýžené kvalifikace. 

Školní výuka a samostudium 
Vzdělávací systém v České republice je reformován v duchu student-centered learning. 

Budoucnost vzdělávání 
Evropský vzdělávací trend, a tudíž i reformující se institucionální školské vzdělávání v ČR, 
inklinuje k předávání zodpovědnosti za vlastní vzdělávání do rukou žáků/studentů. 

Současné praktiky podvádění 
Podvádění ve školních lavicích je velice časté, přičemž jeho obliba je reakcí na nízkou 
praktickou využitelnost školních poznatků. 
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Zkoumané okruhy empirické části práce (hypotéza): 
 
Vnímání školního předmětu ve vztahu k osobě pedagoga, prospěchu a podstatě předmětu 

Žákův vztah ke školnímu předmětu je především určován jeho vztahem k pedagogovi. 
Samostudijní praktiky, preference a zvyklosti 

Žáci inklinují k využívání výpočetní techniky při samostudiu. 
Využívání nových technologií v procesu vzdělávání 

Přestože žáci výpočetní techniku ve vzdělávání využívají prostřednictvím Internetu, jako 

informačního zdroje, nemají zkušenosti s pokročilejším výukovým software nebo prostředky 

e-learningu. 

Mimoškolní vzdělávání 

Mimoškolní vzdělávání žáci upřednostňují zejména v ohledu praktického využití nabytých 
poznatků. 

Budoucí vzdělávání a reakce na reformy 
Zvyklosti a postoje současných žáků devátých tříd korespondují s cíly reforem. 

Praktiky podvádění 
Na podvádění je žáky devátých tříd nahlíženo jako na přirozené a výroba taháku je 
spatřována jako akt samostudia a/nebo záruka dobrých studijních výsledků. 

 
ZŠ Hostýnská: případová studie s širším dosahem3 
 

2. Odkazový aparát 
 

Na informační zdroje a prameny je odkazováno pomocí čísel. Na přílohy (grafy, tabulky, výňatky 

z datového souboru a doplňující informace) je odkazováno pomocí písmen. Pokud není uvedeno 

jinak, je původcem překladu cizojazyčného textu autor této práce. 

 

 

 

 

                                                           

 

3
 Mimo snahu o generalizaci zjištění byly závěry této práce taktéž využity jako (anonymní) zpětná vazba pro 

samotné učitele ZŠ Hostýnské, jejíž vedení, na základě souhlasu zákonných zástupců žáků, laskavě poskytlo 
možnost provést šetření na žácích deváté třídy. Výsledky tohoto šetření naleznete v elektronické podobě, v SIS. 
Výsledky jsou zároveň součástí širších kontextů závěrů primárního výzkumu. 
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3. Deskriptivní část: Základní pojmy, jejich definice 
 

Sociologie vzdělávání 

Gordon Marshall ve svém sociologickém slovníku definuje sociologii vzdělávání jako studium toho, 

jak veřejné instituce a prožívání jednotlivce ovlivňují vzdělávání a jeho výsledky. [51] Výzkumná část 

mé práce je primárně zaměřena na instituci základní školy a prožívání žáků. Teoretická část pak 

definuje zkoumané okruhy v širších kontextech. 

Učení a učňovství 

Pokud v tomto textu zmiňuji pojem „učení“, mám na mysli pojmové a intelektové učení, tedy 

osvojování si poznatků, získávání znalostí. Využiji-li anglického pojmu „education“, jež je podle 

Oxfordského studijního slovníku definován následovně [37]: 

1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of 

reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 

2. the act or process of imparting or acquiring particular knowledge or skills, as for a profession. 

3. a degree, level, or kind of schooling: a university education.  

4. the result produced by instruction, training, or study: to show one's education.  

5. the science or art of teaching; pedagogics. 

…, volím první uvedenou dimenzi. Ve své práci se tedy věnuji pouze vzdělávání, procesu a formě 

učení v jeho intelektuální podobě. 

Tento pojem konfrontuji prostřednictvím anglicky psaných odborných publikací s pojmem 

„apprenticeship“ (učňovství), které evokuje nácvik konkrétní (zejména manuální) dovednosti, resp. 

soubor dovedností vyžadovaných k vykonávání jedné určité činnosti (např. tesař, pekař, kominík 

apod.). 

Nové/moderní technologie 

Pokud v textu zmiňuji pojem „nové technologie“ (resp. „moderní technologie“), mám na mysli 

výpočetní techniku a technické vybavení v domácnosti a škole, pod nějž spadají osobní počítače, 

laptopy, videoprojektory, datové projektory a interaktivní tabule. Využití moderních technologií je 

vždy zmiňováno v souvislosti s možností přístupu na Internet. 

 



 
 

 

 

 
Stránka 29 z 136 

 

Teacher-centered a student-centered learning4 

Harden a Crosby popisují prostředky „teacher-centered learning“ (učení orientované na učitele) jako 

praktiky zaměřené na učitele-experta předávajícího vědomosti žákům-nováčkům. V protikladu 

k tomuto přístupu uvádějí „student-centered learning“ (učení orientované na žáka/studenta), který 

se soustředí na získávání znalostí studenta a na způsob, jakým tak činí, spíše než na to, co dělá 

pedagog. [11] Definice druhého pojmu zdůrazňuje koncept počínání samotného žáka/studenta. 

Tradiční školský/vzdělávací systém 

Tradiční školský/vzdělávací systém je pro potřeby této práce definován jako systém využívající 

prostředky teacher-centered learning (viz výše). Tradiční školský/vzdělávací systém se také vyznačuje 

denní školní docházkou, využíváním výhradně tištěných publikací, nahodilým nebo striktně 

stanoveným termínem ověřování znalostí, známkováním (využití stupňů hodnocení) a průběhem 

hodiny kdy pedagog vykládá látku a žáci zapisují. 

Forma vzdělávání a metoda vzdělávání 

Tyto dva pojmy (i jejich definice) bývají často zaměňovány. „Forma vzdělávání“ je podle školského 

zákona definována jako pojem označující intenzitu docházky (denní, večerní, dálková, distanční a 

kombinovaná forma). [38] Pojem „metoda vzdělávání“ oproti tomu v této práci značí formu a postup 

k dosažení cíle, určitý postup v činnosti. Metoda vzdělávání tedy zahrnuje způsob předávání poznatků 

a druh media, resp. komunikátora. 

Instructional scaffolding5 

Instructional scaffolding [62] odkazuje k metodě, kdy je studentovi látka nejprve teoreticky 

představena, načež je mu zadán samostatný úkol. Ona paralela stavebního lešení značí neustálou 

podporu při řešení otázek a problémů, ze strany lektora, a sice ve chvíli, kdy ji student potřebuje. 

S narůstajícím porozuměním studenta klesá nutnost usměrňování lektorem, čímž student postupně 

přebírá zodpovědnost za vlastní vzdělávání. 

Online learning (e-learning) 

Ve shodě s definicí předkládanou v meta-analýze Online learning, pod záštitou U.S. Department of 

Education, definuji online výuku jako výuku, která je uskutečňována částečně nebo výhradně s 

využitím Internetu. Tato definice vylučuje vzdělávání prostřednictvím korespondence na bázi 

tištěných materiálů, televizního a rádiového vysílání, videokonferencí, videokazet a samostatného 

vzdělávacího softwaru, který nezahrnuje významnou on-line instruktážní součást. [18] 

                                                           

 

4
 Setkáváme se i s pojmy „teacher-oriented“ a „student-oriented“ learning. V tomto ohledu pak můžeme 

definovat i přidružené pojmy, jako např. „techer-centered“ a „student-centered“ environment, jež popisuje 
školní (resp. jiné vzdělávací) prostředí, které do pomyslného středu výuky staví žáka/učitele. 
 
5
 Z angličtiny volně přeloženo jako „výcvikové stavební lešení“ 
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4. Teoretická část 
 

4.1. Historické hledisko 
 

If the Romans had been obliged to learn Latin, they would never have found 

time to conquer the world. 

 

Heinrich Heine (1797-1856), německý básník 

 

4.1.1. Historické hledisko: Síla tradice 

 

Vzdělávání bylo zpočátku předáváno ústně a prostřednictvím pozorování a imitace, resp. iniciace 

během náboženských rituálů. Lektorem byla zpravidla (úzce specializovaná) zkušená starší osoba. 

[56] Těchto praktik bylo užíváno i s příchodem písemnictví, jelikož nabytí gramotnosti bylo většinou 

umožněno pouze malé části populace, která ji, oproti prakticky orientovaným prostým občanům, 

využívala jako symbol svého společenského postavení. [57] Ačkoliv první školy byl zakládány v Řecku 

již ve čtvrtém století před našim letopočtem, všeobecnému vzdělávání v dnešní podobě, jež ve 

Střední Evropě předznamenal již v 17. století Jan Amos Komenský, se začalo prvním žákům dostávat 

až s rozmachem Průmyslové revoluce, tedy ve druhé polovině 19. století (Fridrich Vilém I., Prusko). 

[58] [59] 

Některé praktiky související se vzděláním v historii lidstva nedoznaly žádných, resp. velice malých 

změn. Římský řečník Marcus Fabius Quintilianus ve svém díle zdůrazňuje nutnost začít jednotlivce 

vzdělávat v co možná nejútlejším věku. [67] Raba, židovský Babylonský učenec, ustanovil počet žáků 

ve třídě připadajících na jednoho učitele na dvacet pět. [66] Pedagog byl vždy autoritou, jejíž 

teoretický výklad mají žáci přijímat jako definitivní a úplný. A prostředky teacher-centered learningu 

jsou dominantní dodnes. První písemné záznamy nacházíme již ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. 

První knihy, tak, jak je známe dnes, datujeme o tisíciletí později. Od 15. století, doby, do níž náleží pro 

společnost zásadní objev knihtisku, se forma předávání informací (mimo řečové v reálném čase), 

prakticky ustálila do textové podoby. [117] 

Prudký rozvoj technologií a podnikání dal za vznik středoškolskému vzdělání v USA. Právě zde se totiž 

na vzdělání začalo primárně nahlížet jako na prostředek k získání praktických pracovních dovedností, 

připravujících uchazeče o pracovní místo na manuální i manažerskou pozici. Zaměstnavatelé začali 

kvalifikaci vyžadovat (a výkonnější kvalifikované pracovník taktéž lépe finančně odměňovat), a proto 

se i zvýšila poptávka po sekundárním vzdělávání, jež již více nebylo cílem, ale prostředkem zvýšení 
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sociálního statusu svého držitele. [61] Tím došlo k první novodobé revoluci ve vzdělávání. Sama školní 

kultura6 se stala přístupnější požadavkům dělnických rodin. [29] Nabízené praktické využití poznatků 

a dovedností na pracovním trhu však bylo jedním, nikoliv jediným předpokladem současné podoby 

vzdělávání. Druhá revoluce přichází společně s médii, výpočetní technikou a vznikem Internetu. 

Za první využívání moderních technologií v procesu vzdělávání můžeme považovat výukové filmy, jež 

vznikaly již na počátku 20. století a velkého rozmachu dosáhly zejména v USA, během Druhé světové 

války, kde sloužily k výcviku vojáků. [68][69] Jejich využití předcházel vynález rádia a televize na 

počátku 20.století. V polovině 20.století již můžeme mluvit o masovém šíření myšlenky svobody 

projevu a rozkvětu masových médií, jež bylo v rychlém sledu završeno vznikem Internetu. A vzniku 

Internetu zase předcházel stěžejním vynález hypertextu7 (jeho prototypu nazývanému “memex”), s 

nímž přišel v roce 1945 Američan Vannevar Bush. [70] Hypertext zcela změnil přístup lidstva 

k vyhledávání informací a nakládání s nimi, což se zákonitě/zejména muselo dotknout oblasti 

vzdělávání. 

Co značí poznatky ve výše uvedených odstavcích? Zvážíme-li několika tisíciletou tradici knihy, jakožto 

média, a dlouhověkost tradičního školského systému, je zjevné, proč moderní formy publikace 

vzdělávání a přidružené nové didaktické metody obtížně hledají cestu do školních lavic i k samoukům. 

Internet a výukový software v současné době nabízí/kombinuje všechny doposud známé formy 

publikace informací (text, video, zvuk). Mimo všudypřítomná projekční zařízení a powerpointové 

prezentace, jež však spíše vyučování urychlují a zpřehledňují, než obohacují (lektor není nucen psát 

na tabuli), se málokdy setkáváme s pokročilejší formou využití nových médií v procesu vzdělávání; při 

samostudiu pak nahlížíme primárně do textu (případně obohaceného ilustrací). Dle slov 

komunikačního teoretika-klasika, Marshalla McLuhana, se společnost adoptovaná na literární kulturu 

musí s elektronickou kulturou postupně vypořádat. [118] 

Colins a Halverson pak historickými citacemi amerických periodik vtipně dokazují, že školy jsou vždy 

konzervativní, staví se do opozice ke změnám bez ohledu na to, jak zjevně z nich samotní studenti 

mohou profitovat. [121] „Studenti neumí řádně psát na břidlicové tabulky, co budou dělat, až jim 

dojde papír?“ „Pero a inkoust nikdy nenahradí tužku.“ „Fakt, že studenti neumí vlastnoručně vyrobit 

inkoust je smutným atributem moderního vzdělávání“ „Rodiče nesmí dovolit studentům psát 

extravagantními plnicími pery.“ „Propisovací tužky budou zkázou vzdělávání v naší zemi“ „Když mi 

studenti odevzdají práci, kterou vypracovali na počítači, vyžaduji, aby ji přepsali, protože nevěřím, že 

ji vypracovali sami.“ „Počítače dávají studentům nečestnou výhodu. Proto studenti, kteří využili 

                                                           

 

6
 Z anglického „school culture“, jež je Dealtem a Petersonem stručně definována jako „vnitřní realita“ [25]. Tuto 

definici později rozšířil Robbins a Alvy jako vnitřní realitu, jež vyjadřuje, o co se členové organizace starají, jak 
chtějí trávit svůj čas, jak a co oslavují (ve smyslu „zachovávají“), a o čem se baví. [26] 
 
7
 Hypertext je textem zobrazeným na elektronickém zařízení, který odkazuje na další texty, jež je možné 

okamžitě zobrazit. Využíváme ho nejčastěji prostřednictvím Hypertext Transfer Protocol (HTTP) pro vyhledávání 
a přenos informací v systému WWW (World Wide Web), tedy k přístupu na Internet. 
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počítače k analýze svých dat a vytváření statistik, budou vyloučeni z veletrhu vědy“ [121] V kontextu 

těchto (ze současného pohledu) úsměvných komentářů můžeme hodnotit případnou vlastní skepsi ke 

změnám ve vzdělávání, které s sebou nové technologie přináší. 

Doposud jednotný systém institucionálního školského vzdělávání, jenž byl ustanoven Průmyslovou 

revolucí, ale je vlastně jen pokračováním středověkého systému, čelí výrazným změnám a víra v něj je 

poprvé od dob jeho vzniku výrazněji napadána. Výše citovaní pánové, Colins a Halverson, ve své 

publikaci Rethinking Education in the Age of Technologii hovoří o tzv. „Three Eras of Education“ [111] 

a právě probíhající revoluci, která nás přesouvá do třetího věku (více v kapitolách níže). 

Shrnutí 

Tradiční školský systém a všeobecné institucionální vzdělávání mají tisíciletou tradici, jež předestírá 

obtížnou implementaci zásadních změn. Jejich společným znakem je teacher-centered learning, 

konzervatismus a distribuce poznatků prostřednictvím výkladu a textu. První novodobou revolucí ve 

vzdělávání byl vznik středních škol v USA, jež namísto teoretických poznatků kladl důraz na praktické 

znalosti a dovednosti upotřebitelné na pracovním trhu. Využívání nových médií, masové rozšíření 

výpočetní techniky, vznik Internetu (podmíněný vznikem hypertextu) značí další výraznou změnu. 

 

4.1.2. Historické hledisko: Kořeny současných požadavků 

 

Nebylo by spravedlivé tvrdit, že k podobě evropského (dnes euroamerického) školského vzdělávání a 

jeho metodám v minulosti neexistovaly alternativy. Ve starověké Indii se studentům dostávalo 

vzdělání od Guruů (tamních učitelů). V tzv. Gurkulách, mimo svůj domov, usilovali společně se svým 

učitelem o podnícení svých vrozených tvůrčích schopností a celkové budování vlastní osobnosti. 

Dodržování disciplíny, zvyšování fyzické výkonnosti a učení praktickým řemeslům bylo samozřejmostí. 

[72] Malá velikost třídy, úzké vztahy mezi studenty a učiteli a pocit společenství, tedy přístup student-

centered learningu, mají své kořeny právě zde. Snad mimo předpoklad tvrdé disciplíny vynucované 

vnějším činitelem. Zodpovědnost za vlastní vzdělávání je totiž dnes vkládána do rukou samotného 

žáka (více v kapitole níže). 

Položíme-li si otázku, proč individualita ustoupila generalizaci a všeobecnosti vzdělávání, je zcela jistě 

jedním z hlavník „viníků“ rostoucí populace. Představa, že by „všichni měli znát vše“ má taktéž své 

historické opodstatnění… Období před Průmyslovou revolucí se vyznačovalo učením specifických 

dovedností. Po průmyslové revoluci lidstvo kladlo důraz na všeobecné vzdělání, vychovávající 

inteligentní občany. [105] Pro třetí, technologickou éru vzdělávání bych rád zdůraznil atribut z úvodu 

této práce. Současný trend a neustálá kumulace poznatků lidstva, v důsledku nemožnosti uchopit 

takový objem informací osamoceným jedincem, vybízí ke specializaci a hoví možnosti „naučit, KDYŽ je 

to potřeba“, spíše než „KDYBY bylo potřeba“. „Inteligentní občany“, kteří jsou schopni ve svých 

úsudcích dohlédnout i za hranice své specializace by mělo poskytnout umění hledat, snadné 

vyhledávání a kritické srovnávání informací; ačkoliv současné praktiky se tomuto idálu mohou 

vzdalovat (více v kapitole níže). Technologické řešení tedy může být prostorem pro spojení 
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zmiňovaných kýžených atributů vzdělávání. Poskytuje teoretický základ s praktickým využitím 

nabytých znalostí a zároveň učí a usnadňuje vyhledávání a využívání rozličných informačních zdrojů. 

Shrnutí 

To, co bylo ve vzdělávání z důvodu rostoucí populace nutné podřídit všeobecnosti a generalizaci, nám 

nyní technologie umožňují naklonit zpět k individuálnímu pólu. Vzhledem k současnému množství a 

neustálému nárůstu poznatků lidstva se moderní technologie mohou stát vhodnou alternativou 

k současným praktikám. 

 

4.2. Nové technologie ve vzdělávání 
 

„Tell me and I'll forget, show me and I may remember, involve me and I'll understand.” 

 

(čínské přísloví) 

 

4.2.1. Nové technologie ve vzdělávání ↔ Nové prostředky výuky 

 

 

Nezávislý tým výzkumníků, pod hlavičkou Project RED, tvrdí, že hlavním podnětem k reformě 

vzdělávání je dnes změna prostředí z prostředí orientovaného na učitele8 na prostředí, v jehož 

pomyslném středu stojí samotný žák/student 9 . [32] Jak před necelými deseti lety dokázala 

proběhnuvší šestiletá studie v Helsinkách, skupina studentů podrobená druhému jmenovanému typu 

výuky, v konfrontaci se skupinou, v níž výuka probíhala dle klasického modelu, prokázala lepší 

porozumění předávaným informacím. [9] Hall a Saunders ve svém šetření prokázali zvýšení 

participace, motivace a zlepšení prospěchu v prostředí orientovaném na žáka. [10] O’Neill a 

McMahon pak ve své studii ve prospěch výuky orientované na žáka uvádějí, že 94% universitních 

studentů ve Velké Británii tvrdí, že by spíše než přímočarou výuku doporučili přístup k výuce 

orientovaný na žáka.10 [12] Takový přístup však vyžaduje změnu podoby výuky. 

                                                           

 

8
 z anglického „teacher-centered environment“, jehož charakteristikou je tzv. „direct instruction“ 

 
9
 z anglického „learner-centered environment“ 

 
10

 V ohledech kladení důrazu na jedinečnost každého žáka/studenta, v podobě specifických učebních metod, 
individuálního přístupu a snahu o odhalení a rozvinutí jeho potenciálu s vidinou budoucího pracovního využití 
(a přidružených metod student-centered approach), jsou v součastnosti progresivní např. anglické Summerhill 
School [73] a Sands School [74], resp. americká střední škola New Vista [75] a Intercultural Open University [76] 
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E.L. Thorndike11 ve své publikaci „Education, a first book“, z roku 1912, uvádí: „Kdyby, nějakým 

zázrakem nebo prostřednictvím důvtipného mechanismu, bylo možné zařídit, aby se čtenáři 

zviditelnila strana 2 teprve ve chvíli, kdy je hotov s tím, co mu strana jedna uložila a tak dále, mnohé z 

toho, co dnes vyžaduje osobní výuku, by mohlo být zvládnuto tiskovinami.“ [65] Takový vzdělávací 

mechanismus, v podobě moderní techniky, je již několik desetiletí na světě a přicházíme s ním do 

styku prakticky každý den. 

Výzkumníci projektu RED přichází s tvrzením, že vhodně implementovaná vzdělávací technologie 

může podstatně zvýšit studijní úspěchy. [5] Školy však musí začlenit technologii do každodenní výuky, 

aby docenily s ní spojené výhody. [8] V opozici k citovanému projektu RED  však meta-analýza online 

vzdělávání, uskutečněna U.S. Department of Education, dokazuje, že technologie zákonitě výuku 

nezkvalitňují. Efektivita online vzdělávacích přístupů a metod se zdá být poměrně široká napříč 

rozdílným obsahem a odlišnými typy žáků. [15] Většina obměn způsobů, jakými rozdílné studie 

začleňovaly online výuku, neovlivnila výrazně studijní výsledky žáků. [16] Stejně jako tradiční školská 

výuka totiž tyto inovace byly univerzálně aplikovány na výuku všech žáků. Tím opět narážíme na 

problematiku zohledňování individuality žáků, jež je pro úspěšné začlenění technologií do výuky 

nezbytná. 

Třída využívající moderní výpočetní techniku by každému studentovi měla poskytnout počítač, 

prostřednictvím něhož je mu předáváno učivo, které vstřebává svým vlastním tempem. Učitel ve 

třídě spíše než jako přednášející figuruje jakožto pomocník věnující se jednotlivci, resp. malým 

skupinám. [6] Aplikace tohoto modelu s sebou, alespoň z teoretického hlediska předpokládajícího 

ideální implementaci prostředků, přináší velké množství výhod. Technologická výuková řešení, 

v protikladu k dosavadnímu tradičnímu školskému modelu, můžeme v zásadě rozdělit následovně12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

(taktéž Spojené státy americké). 
 
11

 Edward Lee Thorndike (1874-1949) byl psychologem v USA. Zabýval se procesem učení a byl jedním ze 
zakladatelů oboru pedagogické psychologie. 
 
12

 tato tabulka vznikla na základě kompilace poznatků studie The Technology Factor [43] a publikace Rethinking 
education in the age of technology [92] 
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Digitální výuka Klasická výuka 

Dynamická, mobilní 
Snadno dostupná 
Individuální, dle potřeb studenta 
Víceúrovňová 
Každý je učen něčemu jinému 
Rozmanitá 
Neautoritativní 
(více zdrojů informace) 
Závislost na vnějších zdrojích 
Vysoká zodpovědnost za vlastní vzdělávání 
Učení se vlastním konáním činnosti 13 

Statická 
Izolovaná 
Autonomní 
Jednoúrovňová 
Všichni jsou učeni tomu samému 
Rozmanitá dle schopností pedagoga 
Autoritativní 
(jediným zdrojem informace je pedagog) 
Závislost na vlastní paměti 
Částečná zodpovědnost za vlastní vzdělávání 
Učení se získáváním znalostí 

 

Argumentem napadajícím přínosy technického přístupu by jistě mohla být skutečnost, že současné 

školské instituce jsou výpočetní technikou zpravidla vybaveny, nicméně mnoho uvedených fenoménů 

nejsme s to pozorovat. 

Výzkum Cubana, Kirkpatricka a Pecka na středních školách v USA shledal, že rozšíření 

technologického vybavení školy (resp. přístupu k němu) není přímo úměrné jeho využívání učiteli a 

žáky. Během šetření, jež bylo uskutečněno na dvou středních školách v samotném srdci technického 

pokroku, Sillicon Valley, bylo shledáno, že většina tamních učitelů je pouze příležitostnými uživateli 

dostupného vybavení, popř. ho nevyužívají vůbec. Pokud je vybavení využíváno, velice často není 

prostředkem změny/zkvalitnění učebních metod, ale spíše kopíruje zažité vzory dosavadních praktik 

daných pedagogů. [19] Zdá se, že situace na českých základních školách je velice podobná té, v níž se 

před více, než 10 lety nacházely školy ve Spojených státech amerických. 

To, že jsou třídy vybaveny, nicméně technika v nich není pedagogem v drtivé většině případů 

využívána, dokazuje totiž i statistika České školní inspekce, jež shledala, že míra zapojení ICT do výuky 

pedagogem se pohybuje na hranici 20% (ICT nebylo využito v 80,1 % zkoumaných případů).14 V 11,1% 

z těchto případů se navíc jednalo o jednoduchou prezentaci bez interakce žáků. [48] Ze statistiky 

vybavení tříd je zjevné, že současné technologické prostředky jsou v současnosti na školách nejvíce 

využívány pro neinteraktivní prezentace. Tato praxe nicméně však většinou pouze promítá zažité 

vyučovací metody pedagoga. Využití technických prostředků v tomto případě hodinu může obohatit 

jen o přehlednější strukturu výkladu a ilustrativní fotografie/schémata. Pro srovnání ještě dodejme, 

že většina amerických škol zvolila možnost vybavit počítači specializované učebny, raději než 

kmenové třídy. [23] A stejné praktiky můžeme pozorovat i na českých základních školách (více v 

                                                           

 

13
 z anglického „learning by doing“ 

 
14

 Ze souboru byla vyřazena data z výuky předmětu ICT a jeho modifikací, kde se automaticky předpokládá 
stoprocentní využití ICT ve třídě (potvrzeno šetřením České školní inspekce). 
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kapitole níže a ve výsledcích vlastního výzkumného šetření). A nezapomeňme opět poukázat na 

dosavadní univerzálnost aplikace technických řešení. 

Shrnutí 

Výuka orientovaná na žáka a využití výpočetní techniky v procesu vzdělávání jsou velice efektivními 

řešeními.  Mimo jiné s sebou přinášejí snadnou dostupnost, rozmanitost, finanční úsporu jsou 

schopny naplnit individuální potřeby studenta/žáka a zároveň mu do rukou dávají zodpovědnost za 

vlastní vzdělávání. K efektivnímu využití je však nutná jejich vhodná implementace, která se však 

často potýká s komplikacemi. Vlastnictví zdrojů, které nejsou plně využívány, je i charakteristikou 

českého základního školství. 

 

4.2.2. Nové technologie ve vzdělávání ↔ Stírání hranic mezi studiem a 

samostudiem 

 

Meta-analýza Online learning, provedena U.S. Department of Education, uvádí: „Politici logicky 

usoudili, že jestliže online výuka není v kontextu studijních výsledků žáka horší než tradiční výuka, pak 

by iniciativa směrem k ní mohla být odůvodněna hospodárností, resp. možností poskytnout výuku 

tam, kde není umožněn osobní kontakt.“ [14] Online výuka se stala populární právě díky možnosti 

poskytnout flexibilnější přístup k obsahu a instruktáži kdykoliv a kdekoliv. [17] 

Tím narážíme na problematiku podmíněnosti úspěchu technických řešení využitím Internetu. Jak 

dokazují Coley, Cradler a Engel ve své studii, studenti, kteří využívají Internet k vyhledávání informací 

o zkoumaných tématech, sdílení informací a jejich doplňování v souvislosti s polostrukturovanými 

vyučovacími hodinami, prokazují větší schopnost kritického myšlení. [13] Pokud lektor/skupina 

lektorů dovede látku vysvětlit a předat žákovi kvalitním a snadno pochopitelným způsobem, je 

zbytečné, aby stejná procedura byla rok co rok opakována dalšími pedagogy. Sdílením efektivních 

výukových videí, audio souborů, resp. výukového software, navíc žákovi umožňujeme svobodný 

výběr z několika nabízených řešení, jež jsou každé více nebo méně hovící jeho individuálním 

potřebám. Čímž se opět dostáváme k roli lektora v student-centered přístupu ke vzdělávání, který se 

soustředit na problémy a podporu studenta v nesnázích (samozřejmě tehdy, kdy je pro něj 

nedostačující programovatelná automatická korekce). 

V současné době již existuje velké množství různě zaměřených online vzdělávacích projektů, 

komerčních i volně dostupných. Neomezujme se jen na všeobecně známou Wikipedii, poskytující 

informace v textové podobě (doplněné o ilustrace a fotografie), zmiňme například volně dostupný 

portál BBC Learning [77], jež svými výukovými videi a interaktivními aplikacemi cílí na širokou 

veřejnost. Vzdělávací zvukové nahrávky i videa nabízí pak například semi-komerční webová stránka 

Learn Out Loud. [78] Jako důkaz toho, že online vzdělávání může být využito i pro potřeby vyššího 

vzdělávání a akademického studia, uvádím projekt Khan Academy. [79] Za využití nových technologií 

vzdělávání usnadňuje, využívá rozmanitých multimediálních didaktických metod, zajišťuje snadnou 

dostupnost a je schopen nadchnout i pro (v oblasti popularizace) problematické předměty, jakými je 

zejména matematika. Taktéž využívá princip odměňování, známý z virtuálních her, v podobě 
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virtuálních bodů a odměn. Obdobné motivačním praktiky mohou zvýšit efektivitu počítačových 

výukových programů. 

Za internetové e-learningové portály z českého prostředí, jmenujme například komerční projekt Škola 

za školou [80], zaměřený komplexně na výuku na základních a středních školách, nebo nekomerční a 

velice úspěšný15 portál Help For English [81], který svým uživatelům nabízí přístupnou formou 

studium světového jazyka.  

Na poli (samo)studia bychom taktéž neměli opomíjet pomocné online portály a fóra16. Jsou zpravidla 

bezplatná a jejich účelem je poskytnout uživateli možnost anonymně zaslat studijní problém, s nímž 

se potýká, a obdržet odpověď od členů fóra. [31] Studenti zde obvykle hledají odpovědi na velice 

konkrétní otázky (řešení konkrétních problémů, cvičení apod.). Jejich hlavní výhodou je rychlost, 

dostupnost (časová i finanční) a anonymita, nevýhodou pak nekomplexnost řešení (chybějící 

kontext), častá chybovost, resp. dezinterpretace. 

A nezasažena nezůstala ani oblast knih. Ačkoliv většina (ne)odborné literatury je stále primárně 

dostupná v klasické papírové podobě, současný trend směřuje ke kompletnímu převodu tištěných 

publikací do elektronické podoby. Ruku v ruce s volně dostupnými Project Gutenberg [83] a Google 

Books [84], převádí své publikace do digitálního formátu většina světových knihoven vyspělého světa, 

mezi něž patří i česká Národní digitální knihovna [85]. 

Zdá se však, že obdobné projekty hledají cestu do školních lavic jen velice těžko. A pokud už jsou 

pedagogem zmíněny, často jen jako doplňující zdroj informací. V souvislosti s předchozí kapitolou je 

taktéž vhodné zmínit, že využití moderní technologie ve školních učebnách není podmínkou pro 

kvalitní hodinu/lekci (ačkoliv proces výuky může výrazně zefektivnit), stejně tak její využití může i 

nemusí být vhodné pro konkrétní školní cvičení, resp. konkrétního žáka. Problém očividně není 

v nedostupnosti technických výukových nástrojů. Přestože existuje platforma, chybí potřebná 

kvalifikace, jež jde ruku v ruce s roztříštěností výukového softwaru/Internetových prostředků, jež 

vyžadují komplexní uchopení. Otázkou tedy spíše zůstává, zdali v současné společnosti nalezneme 

novodobou Marii Terezii, popř. Horace Manna17, kteří dokáží novodobé, doposud nejednotné 

metody spojit v jeden kompaktní celek. To jistě není podmínkou k efektivnímu využívání současných i 

budoucích platforem, ale předpokladem pro snadnou orientaci v množství způsobů výuky a institucí 

nabízejících různorodé vzdělání (o tom v kapitole níže). 

 

 

                                                           

 

15
 V roce 2011 zaznamenal portál Help for English 1,7 milionu unikátních návštěvníků, jež jsou tvořeni téměř 

výhradně obyvateli České republiky. [82] 
 
16

 v textu této práce taktéž zmiňováno jako „online-help“ 
17

 Horace Mann (1796-1859) byl americký politik, jež se zasloužil o reformaci vzdělání ve Spojených státech 
amerických. 
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Shrnutí 

Školy i samotní žáci mají dostatečné technické i softwarové vybavení. Výukový software (resp. e-

learning) však oproti metodám tradičního školského systému netvoří jeden kompaktní celek. Tato 

roztříštěnost je překážkou v „nahrazení“ (/z důvodu předností individuální volby lépe „výraznějšímu 

doplnění“) současného systému vzdělávání technickými řešeními, ačkoliv trend se ubírá právě tímto 

směrem. Ve světě i v České republice existuje mnoho internetových vzdělávacích portálů, 

podpůrných fór (e-help) a budoucí vize hoví i kompletní digitalizaci tištěných publikací. Nové 

technologie totiž skýtají množství výhod jako např. snadnou dostupnost, flexibilitu, větší množství 

kvalitních materiálů ke konfrontaci a v neposlední řadě finanční úsporu, jež velice úzce souvisí se 

skutečností, že moderní technologie umožňují zautomatizovat ty úkony, které nevyžadují osobní 

přítomnost pedagoga/lektora. 

 

4.2.3. Nové technologie ve vzdělávání ↔ Nové didaktické metody  

 

Již ve starověké Číně byly znaky vyučovány prostřednictvím rýmované písně. [71] Prosté memorování 

informací se zdá být snazší za využití písně (na kolik refrénů rádiových hitů si vzpomeneme?), 

mluveného slova ve formě vypravěčství (kolik příběhů jsme s to si vybavit?), resp. pozorování/videa 

(kolik filmových dialogů jsme schopni interpretovat?). Přesto pro potřeby vzdělávání využíváme 

primárně tištěných papírových materiálů. 

Proces předávání informace můžeme v zásadě rozdělit na tři základní metody/styly: vizuální 

(zrakový), odkazující na čtení a pozorování; auditivní (sluchový), kdy snáze zaznamenáme 

mluvené/zvukové informace; a kinestetický (pohybový a motorický), styl, který je založen na učení se 

prostřednictvím zkušenosti (pohyb, vykonávání aktivit, manuální činnost apod.). [93] Jelikož každý z 

nás je ve své podstatě unikátním typem studenta se zcela specifickými požadavky a preferencemi 

[98], lze tvrdit, že efektivní (a nestranné) vyučování by mělo kombinovat všechny uvedené metody, 

s ohledem na individualitu na každého z nás. Již z více než před dvaceti lety realizovaného Survey of 

Research on Learning Styles vyplývá, že chlapci nejsou „auditory learners“ (učení se poslechem). Lze 

však říci, že tato metoda na školách výrazně převládá. Technologie snadnou diverzifikaci učebních 

metod umožňují, i proto se jeví vhodné je do procesu výuky zařadit. Přestože se tak již děje, 

neobchází se tato implementace bez komplikací. Hlavní problém, v podobě dostupné výpočetní 

techniky, jež však není v hodinách efektivně využívána, byl již zmíněn výše. 

Studenti v šetření High Access and Low Use of Technologies in High School Classrooms [19], 

zveřejněném v roce 2001 v periodiku American Educational Research Journal, uvedli, že počítač 

někdy využívají během lekcí angličtiny a sociálních věd. Oproti tomu počítač zřídkakdy, resp. vůbec 

pedagogové nevyužívali během hodin matematiky, přírodních věd a cizích jazyků. Někteří 

respondenti poukazovali na to, že ačkoliv ve škole počítač nevyužívají příliš často, doma je pro ně při 
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vypracovávání domácích úkolů prakticky nepostradatelný. Mezi žáky se taktéž objevil názor, že učení 

se „na vlastní pěst” je lepší, než organizovaná školní výuka.18 [21] Zdá se tedy, že ačkoliv možnosti, jež 

výpočetní technika a Internet skýtá, nenalézají (mimo specializované hodiny) široké uplatnění přímo 

ve školních lavicích, v domácnosti jsou žáky/studenty využívány velice často. To je však pravda pouze 

částečně.  Dle Cubana, Kirpatricka a Pecka žáci na amerických středních školách uvádějí, že počítač 

využívají především pro zpracování textu. [24] České základní školy pak vykazují obdobné 

charakteristiky (viz závěry vlastního výzkumného šetření). 

Jak ve svém šetření dokazuje Benjamin Bloom, kombinace tzv. „mastery learning“19 a individuální 

výuky jeden na jednoho (resp. skupinek do 3 studentů mimo lektora) svou efektivitou vysoce 

převyšuje tradiční školní vzdělávání. [63] Znovu je však třeba zdůraznit, že obdobné praktiky jsou 

finančně i časově náročné a lektor/pedagog je nucen opakovaně podávat tentýž teoretický výklad. 

Tuto efektivní metodu lze však bez větších komplikací adaptovat na technické řešení, přičemž 

v osobní rovině zůstane pouze individuální konzultace. Motivací k samostatnému studiu jsou pak 

simulace reálných situací, jak činí např. přístup instructional scaffolding. 

Oproti tradičnímu modelu vyučování se pedagog stává pouze pomocníkem proaktivního žáka, který 

stojí v pomyslném středu samotného procesu vyučování. A pedagog je osobou pouze pokud se 

nejedná o úkony, jež lze zautomatizovat. V opačném případě může (/měl by) roli pedagoga-rádce 

zastat samotný výukový systém. [107] Tím taktéž odpadá nutnost vyrovnávat se s různou úrovní 

znalostí student/žáků, jež roste úměrně s vyšším vzděláním, specializací, osobními preferencemi a 

v neposlední řadě i poznatky nabytými mimo školu.  

Technologie je tedy „pouze“ prostředkem, jež skýtá možnosti usnadnění. Lidský faktor je však 

potřeba pro inteligentní naprogramování zautomatizování výkladu a individuální pomoc tam, kdy se 

jedná o komplikovaná (rozumějme „nezautomatizovatelná“) řešení problémů. Flexibilnější technické 

výukové řešení navíc motivuje žáka k samostatnosti a zodpovědnosti. 

Shrnutí 

Využití většího množství učebních stylů a metod, jež technologie usnadňují, má potenciál být 

efektivní a spravedlivé (obojí v kontextu individuality každého žáka). Přes své přednosti však moderní 

technologie nehrají primární roli v institucionálním školním vzdělávání. Pedagogové totiž k jejich 

využívání studenty nepodněcují a samotní žáci vzdělávání metodami teacher-centered learningu 

nejsou ve většině případů samostatně motivováni, proto jejich vzdělávací aktivita za využití 

moderních technologií nepřesahuje editaci textu (ačkoliv jejich kompetence tuto úroveň 

mnohonásobně převyšují). Student-centered přístup ke vzdělávání může být řešením tohoto 

problému, jelikož mimo přednosti, jakými jsou individuální přístup, dostupnost, časové úspory a 

                                                           

 

18
 Respondent tuto skutečnost zmiňoval ve vztahu k výuce programování. 

19
 „Mastery learning“ je mutací tradiční/konvenční výuky, kdy pedagog vyučuje třídu zhruba 30 žáků. Oproti 

tradiční výuce však testování neslouží k hodnocení žáků, nicméně jako zpětná vazba pro učitele, který na 
základě výsledků zavádí nápravné procedury a paralelní testování zjišťující míru osvojení probírané látky. 
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eliminace obtížím pramenícím z různé úrovně znalostí žáků, předává zodpovědnost za vlastní 

vzdělávání do rukou samotného nezávisle operujícího studenta. Pro technické řešení jsou vhodné 

praktiky tzv. „instructional scaffolding“, které však přímo vyžadují změnu role pedagoga, který 

ustupuje do pozadí a figuruje jako facilitator (rádce, konzultant) a sice primárně při řešení 

nezautomatizovatelných úkonů. 

 

4.2.4. Navazující poznatky vztahující se k vlastnímu výzkumnému šetření žáků 

devátých tříd ZŠ v ČR 

 

Šetření České školní inspekce na ZŠ prozrazuje, že kladný vztah k ICT uvádí 90 % žáků. Přesně tolik jich 

má v domácnosti k dispozici počítač. Plných 85 % žáků užívá počítač pro zábavu, 53 % k učení. Pouze 

62 % žáků má možnost využívat ICT ve škole i mimo vyučování. [50] Co se výukových prostředků týče, 

inspekce shledala, že interaktivní tabule jsou v současné době jedním z nejefektivnějších prostředků 

pro aktivní využití ICT ve výuce všemi účastníky pedagogických procesů. [53] 

Jelikož Materiální a finanční předpoklady, do nějž náleží i technické vybavení školy, jsou jedním z 

atributů pro hodnocení (nejen) základních škol v ČR [49] (mimo jiné je zohledňován počet PC na 100 

žáků), jsou školy motivovány do výpočetních a informačních technologií investovat, aniž mají jistotu 

kvalifikace pedagogů k jejich využívání (resp. jejich ochoty/zapálení pro věc).20 Pedagogům nicméně 

chybí čas potřebný k vyhledávání a vyhodnocování kvality výukového softwaru. Všeobecné kurzy 

práce s PC neodpovídají potřebám konkrétních předmětů. Zajímavá je pak skutečnost, že zkušenosti, 

věk, ani pohlaví nehrají výraznou roli v tom, zdali pedagog technické prostředky (efektivně) využívá 

nebo ne. [22] Záleží tedy především na nadšení pedagoga a jeho kreativitě ve vztahu k technickým 

prostředkům. 

Shrnutí 

České základní školy jsou k modernizaci svého technického vybavení motivovány a samotní žáci mají 

k práci s ním kladný vztah. Jako nedostatečná se však jeví kvalifikace a motivace pedagogů k práci 

s technickým vybavením.   

 

 

 

                                                           

 

20
 Detailním šetření ICT na základních školách navíc zdůrazňuje, že v protikladu k předchozím letem je nyní 

hodnocena nejen kvantita, ale i kvalita výpočetní a informační techniky (zejména z hlediska jeho stáří). [54] 
Školy jsou tedy motivovány i k pravidelným nákupům, obnově technického vybavení. 
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4.3. Současný trend a praxe 
 

Much education today is monumentally ineffective. All too often we are giving young people cut 

flowers when we should be teaching them to grow their own plants. 

 

John W. Gardner (1912-2002), americký odborník na pedagogiku 

 

4.3.1. Současný trend a praxe: Celoživotní rekvalifikace a nutnost kooperace 

 

Nejsme-li již schopni vstřebat množství poznatků dnešní společnosti a víme-li, že jejich objem 

neúprosně narůstá, tudíž nebudeme schopni vystačit s informacemi získanými během studií na 

základní, střední, ba i vysoké škole, vede nás to k přesvědčení, že vzdělávací instituce by již neměly 

produkovat studenty, kteří jsou pouze schopni upotřebit znalosti, jimž byli naučeni. Je třeba získat 

schopnost „učit se učit“, jež nás vede k samostatnosti, jelikož nám do rukou dává zodpovědnost za 

vlastní vzdělávání. [4] 

Collins21 a Halverson22 ve své publikaci Rethinking Education in the Age of Technology uvádějí, že 

současná transformace vzdělávání z klasického na elektronické je podobná přechodu z učňovství na 

všeobecné školní vzdělávání, jež byla vyvolána v 19.století Průmyslovou revolucí. [108] Tento fakt 

podepírají skutečností, že využívání elektronických médií jako zdroje informací prostupuje napříč 

generacemi. [106] Oproti tradičnímu školskému systému máme díky novým technologiím možnost 

rozhodnout, co se budeme učit, kde se bude vyučování odehrávat a jakou formu vyučování chceme 

využít. Zatímco školní výukou je myšlena povinná školní docházka od útlého mládí po dobu, než 

jedinec nastoupí do zaměstnání, na vzdělávání je dnes pohlíženo jako na celoživotní proces (více 

v kapitole níže). 

Americký psycholog Robert M. Gagné, zároveň zastánce „learner-centered instruction“23, nabízí ve 

své práci vzestupnou hierarchii cílů učení, jejímž stavebním kamenem je zapamatování si, nad nímž 

stojí porozumění následované schopností aplikovat poznatky. Na samotném vrcholu poznání pak stojí 

                                                           

 

21
 Allan M. Collins je americkým kognitivním vědcem a vysloužilým profesorem pedagogiky a sociální politiky na 

Northwestern University v Illinois. V letech 1991-1994 působil jako ředitel U.S. Department of Education's 
Center for Technology in Education. 
 
22

 Richard Halverson je docentem v oblasti výchovného poradenství na University of Wisconsin-Madison. 
 
23

 Gagné využívá pojmu „content-oriented instruction“ (výuka orientovaná na obsah). Přestože sled hodiny je 
určován obsahovou analýzou, v potaz jsou brány prerekvizity v podobě schopností a dovedností žáka. Jedná se 
tedy opět o odklon od tradiční metody orientované na učitele. 
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schopnosti analýzy, vyhodnocení a vytváření poznatků. [60] [64] Lze říci, že dnes bychom onu 

základnu, v podobě zapamatování si, mohli směle nahradit termínem „mít v povědomí a vědět, kde 

najít“. A hledat můžeme i u našich spolužáků/kolegů. 

I na spolupráci a interakci mezi studenty je již po desetiletí pohlíženo jako na podstatný faktor pro 

zlepšení studijních výsledků a úspěšné zakončení studií. [7] Spolupráce, jež vede ke specializaci, 

zároveň odpovídá potřebám trhu práce i skutečnosti, že současné množství poznatků již více nemůže 

být uchopeno samostatně operujícím jedincem. Vzpomeneme-li si na okamžik na Bourdieho 

sociálního kapitál, shledáme, že s ním spojené schopnosti inklinují ke spolupráci s ostatními vedoucí k 

našemu vlastnímu prospěchu. Cílům školských reforem však lépe odpovídají tzv. „komunikativní 

zdroje"24. Van de Werfhorst, který Bourdieho koncept o tento prvek rozšiřuje, tvrdí, že komunikativní 

zdroje (v protikladu k sociálním) odkazují ke schopnosti nahlížet na problém z více různých hledisek, 

porozumět stanoviskům ostatních. [27] Schopnost komunikace se tak stává ústředním prvkem 

vzdělávání a (především) výkonu zaměstnání. 

Shrnutí 

Současný trend ve vzdělávání vyzdvihuje schopnost „učit se učit“, spolupracovat, hledat, vyhledávat a 

kriticky konfrontovat větší množství informačních zdrojů. Otázka „Proč je toto přehodnocení 

dosavadního systému vzdělávání žádoucí?“ je zodpovězena třemi stěžejními pojmy: „celoživotní 

vzdělávání“, „zodpovědnost za vlastní vzdělávání“ a „neuchopitelnost kompletního vědění lidstva 

samostatně operujícím jedincem“. 

 

4.3.2. Současný trend a praxe: Instituce poskytující vzdělání 

 

Využití technický řešení už z principu nutnosti osobní (resp. osobní-elektronické) konzultace neznačí, 

že by školy a pedagogové měli v blízké budoucnosti nadobro zmizet. Budou se ale podněcovány k 

reformomám a rekvalifikaci oedagigů. Je třeba připravit se na to, že zásadní změnou projde systém 

vyučování, jehož zárodky jsou pozorovatelné na vysoké (a rostoucí) oblibě školení, vzdělávacích 

kurzů, rekvalifikačních kurzů, domácího vzdělávání apod., jež všechny hoví myšlenkám celoživotního 

vzdělávání a zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. [122] V současné době neexistuje monopol na 

vzdělání/kvalifikaci, jež by vlastnila školská zařízení. Existuje celá řada institucí, jež vám nabídnou 

různé kvalifikace, jejichž hodnota se liší v prostoru i čase, a zároveň může být vnímána individuálně.

Konkurencí pro vysoké školy se staly i vzdělávací instituce a samotné korporace (budoucí 

zaměstnavatelé), kteří zpravidla vydávají osvědčení v podobě certifikací. Colins a Halverson ve své 

argumentaci vycházejí z jednoduchého předpokladu. Jelikož jsou certifikace, oproti vysokoškolským 

diplomům, zaměřené na konkrétní dovednost, mají pro potenciálního zaměstnavatele vyšší hodnotu. 

                                                           

 

24
 z anglického „communicative resources“ 
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[109] Jako příklad můžeme uvést certifikace firem Microsoft [100] a Cisco [101]. I proto oba pánové 

polemizují s myšlenkou, že škola by se mohla stát místem vydávání takových certifikací, přičemž žáci 

by sami volili, které z nich chtějí zařadit do svého studijního plánu. [110] 

Shrnutí 

Probíhající revoluce ve vzdělávání neznačí, že školy/pedagogové v blízké době zmizí. Předpokládá se 

však nutnost reakce na metody student-centered learningu, myšlenku celoživotního vzdělávání a 

související technická řešení obdobných praktik. Množství institucí, jež v současné době nabízejí různá 

osvědčení o absolvování určitého druhu vzdělání/kvalifikace dávají prostor úvahám o budoucím 

využití úzce specializovaných certifikacích jako primárních osvědčení o absolvovaném vzdělání.  

 

4.3.3. Současný trend a praxe: Vývoj vzdělávání 

 

Stěžejní roli v novém/nastupujícím systému vzdělávání hrají moderní technologie a Internet, který se 

stal obsáhlou a neustále narůstající databází informací, jež umožňuje přístup k datům prakticky 

kdykoliv a odkudkoliv. Je přirozené, že slouží-li, mimo zábavu, pro komunikaci a poskytování 

informací, musí nutně zasahovat i do oblasti vzdělávání, která je na těchto prvcích založena. Budeme-

li v budoucnu na svých zařízeních přistupovat k veškerým datům (a sdílet vlastní data) 

prostřednictvím Internetu, jak značí vývoj operačních systémů využívajících modelu cloud 

computing25, revoluce ve formě vzdělávání se zdá prakticky nevyhnutelná. 

Než se však budeme věnovat českému prostředí, sumarizujme doposud nabyté poznatky o vývoji 

vzdělávání, přidejme několik poznatků nových a zhodnoťme klady i zápory současného vývoje. 

Následující tabulka byla vytvořena na základě Colinsem a Halversonem definovaných „three eras of 

education“ [111] a představuje historický trend vzdělávání a předpokládaný směr, jakým se bude 

ubírat. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

25
 Technologie „cloud computing“ (zkráceně „cloud“, anglicky „oblak“) je založena na myšlence přistupu k 

veškerým datům a softwaru (počítačovým programům) prostřednictvím internetového prohlížeče. To s sebou 
přináší nízké požadavky na hardware (technické vybavení) zařízení, ze kterého k požadovanému obsahu 
přistupujeme (jelikož technické výpočty probíhají mimo naše zařízení a k nám putuje až finální informace), 
snadnou dostupnost a mobilitu, a taktéž změnu nákupních zvyklostí, kdy danou službu / daný program 
nezakupujeme, nicméně platíme za jejich užívání („pay as you go“). Jako příklady uveďme operační systémy 
eyeOS [102] nebo Chromium OS [103]. 
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Období Metody Prostředí Lektor 
Postup na vyšší 

úroveň 
Doba vzdělávání 

Učňovství 

pozorování, 

instruktáž, 

trénink 

domácí 

starší 

zkušená 

osoba 

splnění úkolu, 

který je zadán 

lektorem ve chvíli, 

kdy on sám věří, 

že je žák 

připraven 

vzdělávání 

končí, když žák 

zvládá 

samostatně 

provádět 

všechny 

požadované 

úkony 

Školství 

naslouchání 

přednášení, 

čtení textů, 

vypracovávání 

cvičení 

škola 

(vzdělávací 

instituce) 

pedagog, 

vrstevník 

testování, kdy 

pedagog ověřuje, 

zdali je žák 

připraven 

obvykle do 15 až 

26 let 

Současnost, 

budoucnost 

na základě 

interakce 

(tzn. libovolné a 

individuální) 

libovolné 

kdokoliv, 

počítačový 

program 

splnění úkolu, na 

nějž se sám žák 

cítí být připraven 

(v kombinaci s 

doporučením) 

celoživotní 

 

Z informací v tabulce výše vyplývá prognóza, že doposud standardizované vzdělávání bude, při 

zachování současného trendu, nahrazeno systémem kladoucím důraz na individuální potřeby a 

schopnosti jednotlivce. Zodpovědnost, která v minulosti byla svěřena do rukou státu, se navrátí do 

rukou jednotlivce, jenž ji bude moci, dle svého uvážení, svěřit do rukou dalším institucím (zárodky 

změn pozorovatelné již dnes – viz výše), resp. se samovzdělávat prostřednictvím tradičních metod, 

popř. e-learningových aplikací. Poznatky budou dostupné odkudkoliv a kdykoliv, což souvisí se 

skutečností, že se student bude vzdělávat vlastním tempem, aniž by byl vázán na své vrstevníky. Ani 

termín testování znalostí neurčuje vnější činitel (např. pedagog). O možnost postupu na vyšší úroveň 

vzdělávání (/získání osvědčení), na základě své svobodné vůle a doporučení lektora (/výukového 

softwaru), zažádá žák ve chvíli, kdy se cítí být připraven. 

Uvážíme-li skutečnost, že se častá změna zaměstnání stane běžnou praktikou, a že kariérní vzestup 

nabyde podoby, kdy jedinec neustále střídá postavení zaměstnance a studenta (resp. je nositelem 

obou těchto statusů) [112], je záhodno položit si otázku, jak transformace vzdělávání pozmění 

samotnou společnost. Začněme nejprve její odvrácenou stránkou… 

 



 
 

 

 

 
Stránka 45 z 136 

 

Shrnutí 

Internet a moderní technologie, jež využíváme prakticky denně, nás posouvají do éry vzdělávání 

kladoucí důraz na individualitu a osobní zodpovědnost jednotlivce. Ten se samovzdělává, resp. své 

vzdělávání předává, dle svého uvážení, do rukou dalším institucím.  Není omezován časově ani 

prostorově, vzdělává se celoživotně (tzn., neustále střídá post studenta a pracovníka) prostřednictvím 

metod, které mu vyhovují. O získání osvědčení o absolvovaném vzdělávání usiluje, v kombinaci 

s doporučením, ve chvíli, kdy se sám cítí být připraven. 

 

4.3.4. Současný trend a praxe: Vývoj vzdělávání (Ztráty) 

 

Dle Horace Manna by vzdělání mělo jedince ve společnosti naučit, jak býti dobrými občany a zároveň 

jim napomoci sdílet společné kulturní hodnoty prostřednictvím styku s odlišnými kulturami (etniky) v 

jednom vzdělávacím zařízení. [104] Při uvážení neexistence klasických školských zařízení k realizaci 

tohoto styku již nemusí docházet. Dostáváme se do období, kde je pro vykonávání jakéhokoliv druhu 

zaměstnání vyžadováno patřičné osvědčení. Oproti období po Průmyslové revoluci, kdy školy (resp. 

university) vlastnily monopol na jejich vydávání, jsou dnes poskytovány velkým množstvím institucí. 

Budou-li tedy naše znalosti výhradně prakticky (pracovně) orientované, mohou být i naše názory 

značně omezené, jelikož, na úkor našich vlastních soudů a úsudků, nebudeme vystaveni 

dostatečnému množství rozdílných pohledů vztahujících se k jedné tématice (pokud je nebudeme 

samostatně vyhledávat). Frakční proces, jakým specializace skutečně je, tedy inklinuje k podnícení 

vzniku množství separovaných zájmových skupin. [113] Již Karolínská renesance podněcovala 

vzájemný kontakt a předávání vědomostí mezi příslušníky rozličných kultur, v jistém smyslu by nás 

tedy technologie mohly vrátit o krok zpět. 

Otazník se taktéž vznáší nad způsobem státního financování „základního balíku” hrazených certifikací 

a informovanosti široké veřejnosti o využitelných možnostech vzdělávání. [113] Jak zamezit elitářství, 

kdy finančně lépe zajištění / lépe informovaní jedinci budou moci užívat množství vzdělávacích 

výhod? Nad financováním institucionálního školského vzdělávání v ČR se v současné době taktéž 

vznáší otazník. 

Shrnutí 

Odvrácenou stránku revoluce ve vzdělávání může být paradoxně její přednost (z hlediska efektivity 

práce) v podobě specializace, jež nám zužuje obzory v našich soudech a úsudcích (mimo oborových, 

v širších kontextech). Revoluce zároveň může prohloubit (resp. promítat) existující společenské 

nerovnosti. 
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4.3.5. Současný trend a praxe: Vývoj vzdělávání (Přínosy) 

 

Budoucí vzdělávání odráží reálné zájmy a schopnosti jednotlivce. Ten je v samotném procesu plně 

angažován. Jelikož škola je kompetetivním prostředím, mnoho studentů se dnes musí vyrovnávat s 

pocitem selhání. Většina z nich tak činí investováním své energie do jiných aktivit, jako například 

sport. Cílem je získat známky, které jsou dostatečně dobré na to, aby nepoškodily jejich budoucnost, 

a sice s minimálním vynaloženým úsilím. [114] V momentě, kdy studenti mají možnost organizovat 

výuku dle svých individuálních potřeb a nejsou nuceni učit se jednotné sadě znalostí, testovaných v 

jeden okamžik, přebírají iniciativu a vynakládají tolik úsilí, kolik je potřeba pro dosažení jimi 

vytyčených cílů. [115] 

Dalším přínosem vzdělávání za využití nových technologií je již několikrát zmiňovaná skutečnost, že e-

learningové metody, stejně jako studentem vybrané vzdělávací instituce, vykazují mnohem vyšší míru 

přizpůsobivosti náročnosti a metod vzdělávání vzhledem k žákovým schopnostem a potřebám. 

Vysoká míra interakce pak zároveň dává prostor efektivnější podpoře. [115] Do opozice k výše 

zmiňované fragmentaci společnosti působené vysokou specializací pak můžeme postavit smíšenou 

věkovou populaci (osobně i elektronicky) navštěvující jednotlivé kurzy, jež by mohla přispět ke stírání 

komunikačních zábran vzniknuvších generačními rozdíly. [115] 

Shrnutí 

Přínosy novodobého systému vzdělávání spočívají v samostatné motivaci plně angažovaného jedince, 

již několikrát zmiňované možnosti reagovat na individuální potřeby studenta a související efektivnější 

podpoře. Systém, svou povahou, záveň sbližuje různé generace populace. 

 

4.4. Reforma školství v České republice 
 

Education has produced a vast population able to read but unable to distinguish 

what is worth reading.  

G. M. Trevelyan (1876-1962), britský historik 

 

4.4.1. Reforma školství v ČR: Celkový trend 

 

Ve vztahu ke kapitolám výše prvně zmiňme, že reforma v ČR a Evropě obecně zdůrazňuje více cíle a 

vize budoucích změn, než prostředky k jejich dosažení.  Koncepce reformy českého školství, jež byla 

zahájena v roce 2001, je obsažena v tzv. Bílé Knize. [30] Její autoři si uvědomují, že změny 

technologie, výroby i trhu mají za následek změny požadavků na pracovní sílu. V této souvislosti 

zmiňují nutnost přítomnosti iniciativy a schopnosti inovovat. Rozvoj informačních a komunikačních 
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technologií a neustále narůstající objem poznatků lidstva, které již není možné komplexně postihnout 

ve školních osnovách, jež oba stojí v pozadí těchto procesů, nepřímo vyzývají ke změně orientace 

výuky od předávání hotových poznatků k jejich samostatnému vyhledávání, hodnocení a praktickému 

využívání. Klíčové kompetence se zaměřují v souladu s celoevropským trendem na schopnost učení 

se, řešení problémů, komunikaci, pracovní činnosti a kooperaci. Probíhající transformace je 

spatřována jako nezbytná a dlouhodobá. [119] 

Hlavním cílem vzdělávání by mělo být osvojení takzvaných klíčových kompetencí. Tímto termínem 

jsou označovány schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě jako třeba umět 

spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní názor a podobně. Zásadní cíl reformy by se 

v kostce dal shrnout do sdělení, že žáci by toho měli více umět, než znát. Propojování obsahů 

předmětů je dalším znakem moderní pedagogiky. Na mnoha školách dochází k tomu, že obsahy řady 

předmětů se vzájemně překrývají, a k žákům se tak často dostávají dvakrát. [33] 

Jak již bylo naznačeno výše, reforma českého školství není ojedinělým procesem, ale odpovídá vývoji 

v celé Evropě. Evropa dnes nemá jednotný vzdělávací systém. Rozmanité národní vzdělávací systémy 

však mají společné vývojové trendy. Ty jsou definovány na úrovni Unie a vycházejí z inovačních 

proudů v pedagogické vědě a z prvků, které se osvědčily v systémech úspěšnějších zemí EU (např. 

severské země). V roce 2002 byl schválen seznam osmi oblastí vzdělávání. Jednotlivé země pro tyto 

oblasti zpracovávají požadované klíčové kompetence. Členským zemím také bylo doporučeno 

věnovat pozornost jazykové výuce již v raném věku dětí a využití výpočetní techniky ve výuce.  V 

obecné rovině se dá hovořit o třech požadavcích na proces učení na prahu 21. století ve vztahu k 

žákům (co by měli žáci získat) a to:  

 

1. Suma základních poznatků a dovedností  

2. Vědění a porozumění pro kreativitu  

3. Schopnost aktivní volby hodnot. 

[34] 

Z hlediska potřeb vlastního šetření buďme nyní na okamžik ještě specifičtější a upřeme pohled 

směrem k reformaci základních škol v ČR. 

Shrnutí 

Ve shodě s evropským trendem, v reakci na změny požadavků na pracovní sílu, jsou cíle reformy 

vzdělávání v ČR zaměřeny na osvojení si tzv. „klíčových kompetencí“. Žáci mají více umět, než znát, 

vyhledávat a vědět, kde hledat, kooperovat, být kreativní, vyjadřovat a hájit svá stanoviska, chápat 

vzájemné souvislosti a nabývat prakticky využitelných poznatků. V neposlední řadě mají být schopni 

vytyčit si vlastní cíle a hodnoty. 
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4.4.2. Reforma školství v ČR: Základní školy 

 

Na úrovni základního vzdělávání by předávání hotových poznatků, vynucená kázeň, vzájemná soutěž, 

úspěch na úkor druhých a neustálé vedení žáků učitelem, měly být nahrazeny větším důrazem na 

činnost učení, kombinováním aktivit za využití vnitřních i vnějších prostor, variabilitou učebních 

metod, učením se vyjadřovat vlastní názor, konkrétními úkoly I posilováním fyzické zdatnosti žáků. 

Na druhém stupni by pak žáci měli postupně získávat představu o další studijní, profesní a životní 

cestě. Napomoci k výše uvedenému by měla vhodná pracovní atmosféra a úzký kontakt mezi 

učitelem a žákem. [35] Patrný je tedy příklon ke student-centered learningu. 

V České společnosti přetrvává dlouhodobá všeobecná spokojenost s kvalitou českých škol. Úroveň 

vzdělávání na základních školách byla v roce 2002 veřejností hodnocena společně s gymnázii jako 

nejlepší ze všech typů a úrovní vzdělávání (výzkum veřejného mínění agentur CVVM a STEM, 2002), o 

rok později, v roce 2003 (CVVM) se hodnocení základních škol mírně zhoršilo a veřejnost je 

posuzovala jako třetí nejlepší po gymnáziích a vysokých školách. Jako dobrou hodnotí úroveň 

základních škol již několik let zhruba dvě třetiny dotázaných, podle 72 % obyvatel se ve srovnání s 

koncem 80. let zlepšila. [88] V roce 2011 je situace obdobná. U všech druhů škol je to nadpoloviční 

podíl lidí, kteří kvalitu výuky hodnotí jako dobrou a kladné hodnocení poměrně výrazně převažuje 

nad záporným. Nejlépe je vnímaná úroveň vzdělávání na základních školách a gymnáziích (72 % resp. 

71 % kladných odpovědí). [89] 

Více než polovina dotázaných obyvatel, v rámci šetření Naše společnost z roku 2006, byla toho 

názoru, že u žáků základních škol se daří pěstovat a rozvíjet potřebné znalosti (78%) a samostatnost 

(56%), zatímco méně než 50% si to myslí o sebedůvěře (47%) a orientaci ve společnosti a světě (49%). 

Pouze necelá třetina dotázaných věří v rozvoj kázně, disciplíny (30%) a morálních hodnot (29%) na 

našich základních školách. [90] U otázky ve výzkumu z roku 2011, zda je v České republice každému 

umožněno dosáhnout vzdělání odpovídající jeho schopnostem, převažuje mínění, že tomu tak je. 

Jsou o tom přesvědčeny necelé tři pětiny veřejnosti (58 %). O něco více než třetina (37 %) zastává 

opačný názor. [89] Ohledně toho, zdali jsou metody student-centered learningu implementovány 

v českém základním školství, se názory veřejnosti rozchází, s mírným příklonem k výroku, že tomu tak 

je (samostatnost, sebedůvěra, všeobecná orientace). 

Ve vztahu k vlastnímu šetření v rámci tohoto textu ještě podotkněme fakt, že výzkumná zpráva pro 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z května roku 2009 shledala, že více než polovina žáků 

základní školy a nižšího stupně víceletých gymnázií odpovídá kladně na otázku, zdali mají v plánu 

vystudovat vysokou školu. Přibližně stejné proporce jsou pak rozloženy mezi odpovědi „ne“ a „ještě 

nevím“. [94] Smysl transformace vzdělávání (snad mimo oblast jeho financování) však uniká 

pozornosti české společnosti. Ani většina rodičů, ani většina žáků totiž není ze strany školy 

seznamována se záměry a cíli reformy školství. [91] 
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Shrnutí 

Reformující se základní školství v ČR, jemuž se věnuji ve svém šetření, upírá svou pozornost 

k metodám student-centered learningu, k němuž přidává důraz na přátelské vztahy žáka a pedagoga 

a neopomíjí ani potřebu fyzické zdatnosti žáků. Úroveň vzdělávání na základních školách v ČR je, 

očima veřejnosti, vysoká. Zhruba polovina žáků ZŠ cítí potřebu vytrvat v institucionálním školském 

systému až do ukončení svých vysokoškolských studií. Ohledně toho, zdali jsou implementovány 

metody student-centered learningu se však názor veřejnosti rozchází. Možným vysvětlením je 

skutečnost, že reforma českého školství není v povědomí české společnosti z důvodu nízké 

informovanosti. 

 

4.4.3. Reforma školství v ČR: Pedagog a předmět, zaujetí, kvalita, oblíbenost 

(navazující poznatky vztahující se k vlastnímu výzkumnému šetření žáků ZŠ) 

 

Důležitostí a oblibou předmětů vyučovaných na základních školách, očima české předproduktivní a 

produktivní populace26, se ve svém šetření z června 2011 zabývala společnost STEM/MARK. [86] Pro 

téměř dvě pětiny (38 %) respondentů byl jedním ze tří nejoblíbenějších předmětů na základní škole 

tělocvik. Hned za ním následuje zeměpis se 36 %. Čtvrté místo zaujímá matematika, kterou za jeden 

ze tří nejoblíbenějších předmětů označilo celkem 30 % bývalých žáků. A matematika je také vůbec 

nejčastěji zmiňována jako předmět, který respondenty bavil nejvíce (18 %). Nutno však podotknout, 

že přibližně stejný počet respondentů ji označil za nejméně oblíbený předmět, Jednoznačně nejméně 

oblíbeným předmětem je/byla ruština, která na základní škole nejvíce bavila jen 2 % dotázaných, 

zatímco 14 % ji označilo za předmět, který je bavil nejméně. Celkově mezi třemi nejméně oblíbenými 

předměty nejčastěji figuruje chemie (48 %), fyzika (42 %) a s odstupem za nimi pak již zmíněná 

matematika (31 %). [87] 

Semi-kvalitativní šetření27 z května 2009, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, prozrazuje, že mínění o stejné úrovni současného a minulého, tj. komunistického 

školství je velmi rozšířené při hodnocení úrovně odborných znalostí učitelů, užitečnosti učiva pro 

výkon zaměstnání, úrovně ředitelů a řízení základních škol, využitelnosti učiva pro mimopracovní 

život a snahy učitelů dát žákům to nejlepší a převažuje zejména při hodnocení poctivého a citlivého 

přístupu učitelů k žákům a lidských a morálních kvalit učitelů. Žáci od školy očekávají zejména získání 

znalostí pro další studium (to se týká zejména studentů gymnázií), případně získání ukončeného 

                                                           

 

26
 Výzkum byl proveden v červnu, v rámci internetového šetření, na reprezentativním vzorku populace ve věku 

15 – 59 let. Výzkumu se celkově účastnilo 582 osob. 
 
27

 Šetření bylo provedeno na žácích 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, žácích 2. ročníků 
středních škol a jejich rodičů prostřednictvím face-to-face rozhovorů a samovyplňovacích dotazníků. 
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vzdělání. Žáci středních odborných škol a učilišť nejčastěji chtějí získat odborné a praktické znalosti 

pro zaměstnání. [91] 

Školní vyučování má pro žáky tři dominantní zábavné prvky: poutavý výklad v některých předmětech, 

výuku na počítačích a přestávky spojené se zábavou se spolužáky. Konkurovat jim mohou hodiny 

tělesné výchovy, hodiny s oblíbeným učitelem, diskuse a besedy či exkurze, praktická cvičení nebo 

projektová výuka. Prvky vyučování, které souvisejí s vlastní aktivitou žáka (kreativní a samostatná 

práce nebo prezentace), byly uváděny znatelně méně často. Nejvíce žákům ve škole vadí nebo je 

otravuje nezáživná výuka, chování jejich neukázněných spolužáků a nespravedlnost některých 

učitelů. Žáci většinou nepochybují o tom, že škola by děti mohla bavit podstatně více než dnes. Volají 

zejména po rozmanitější výuce a po učitelích, kteří dokáží zaujmout, poukazují i na potřebu větší 

volnosti a diskuse. Relativně časté jsou návrhy směřující k redukci rozsahu učiva a úkolů i k obsahu 

vzdělávání nebo k technickému vybavení školy. [91] 

Mimo přestávek a hodin tělocviku, baví žáky ZŠ práce ve dvojicích a malých skupinách (projekty), 

poutavý výklad pedagogů, výuka na počítačích a výuka informatiky, diskuze, besedy, exkurze a 

praktická část výuky (laboratorní cvičení apod.). Na druhé straně žákům nevyhovuje nezajímavá 

výuka, nespravedliví učitelé a povýšené chování některých učitelů. Aby žáky zajímala škola více než 

dnes, musela by být rozmanitější výuka a vyučovat by měli učitelé, kteří umí zaujmout. Taktéž by 

měla existovat větší volnost názorů, více možností diskuze. [96] 

A jaký je celkový vztah samotných žáků ZŠ k pedagogovi, který by měl v budoucnu „ustoupit do 

ústraní“? Necelých 90% žáků se kloní k tomu, že vychází dobře se svými učiteli (odpovědi „ano“ a 

„spíše ano“). [97] Pro to, aby byl pedagog žáky oblíben a oceňován, je rozhodující jeho odbornost a 

didaktické schopnosti a dovednosti, k nim se přidává smysl pro humor, objektivita a spravedlnost. 

Atraktivní metody výuky, přátelský přístup a také schopnost udržet kázeň jsou s dobrým učitelem či 

učitelkou spojovány o něco méně intenzivně, ale rovněž naprosto většinově. [91] Kvalitní učitel, 

očima žáka základní školy, má hluboké znalosti, umí látku dobře vysvětlit, je zábavný, spravedlivý, 

umí zaujmout a je přátelský. [95] 

Shrnutí 

Absolventy základní školy během jejich studií nejvíce těšily hodiny tělocviku, zeměpisu a matematiky. 

Již zmíněná matematika, doplněná o fyziku a chemii, pak taktéž figuruje mezi nejvíce neoblíbenými 

předměty. Jejich očekávání byla převážně pragmatická – nabytí znalostí upotřebitelných při výkonu 

zaměstnání, resp. získání osvědčení o nejvyšším absolvovaném vzdělávání. Spravedlnost, poutavý 

výklad a celková atraktivita vyučování jsou z pohledu veřejnosti s ukončeným (alespoň) základním 

vzděláním velice důležitými prvky kvalitní hodiny. Současní žáci ZŠ pak s důležitostí těchto atributů 

pedagoga souhlasí a přidávají preferenci přátelských vztahů s učitelem. Funkce pedagoga jakožto 

„staršího poradce, zkušenějšího partnera”, v tomto ohledu koresponduje se student-oriented 

přístupem ke vzdělávání. 
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4.5.  Současné praktiky podvádění ve vztahu k povaze a prostředkům 

k dosažení kvalifikace uvnitř reformujícího se vzdělávání 
 

Američan Dona McCabe28 ve své práci dokazuje, že opisování a využívání taháků ve školních lavicích 

je studenty vnímáno jako přijatelné, resp. morálně únosnější, než využívání nepovolených prostředků 

v jiných situacích. Ačkoliv studenti zpravidla uznávají hodnoty, jakými je např. poctivost, druhým 

dechem dodávají, že v honbě za úspěchem je třeba neohlížet se na zvolené prostředky. Tento postoj 

je pak promítán do soupeření studentů mezi sebou samotnými a přenesení obdivu na úspěšně 

podvádějící. Dle McCaba je nejméně rozšířeným druhem podvodného chování využívání 

elektronických zařízení, nejhojněji je naopak zastoupeno opatřování si testových otázek ještě před 

výkonem samotného testování.29 [2] Celkově však intenzita využívání nepovolených prostředků 

stoupá. „Ti nejvíce podvádějící usilují o úspěch, ti dole podvádějí, aby se na škole udrželi. Uprostřed 

jsou lidé, kteří jsou se svými známkami spokojeni.“ [3] 

Dle závěrů B. Wilsona a J. Wyna, autorů publikace Shaping Futures [52], si studenti plně uvědomují 

skutečnost, že mezi obsahovou náplní vyučovaných školních předmětů a požadavků na trhu práce, 

neexistuje téměř žádná přímá spojitost. [55] Čímž narážíme na „slepou kolej“ Ulricha Becka. Mladí 

lidé se déle vzdělávají, aby si osvojili co nejvíce poznatků pro svou budoucí profesi. Zároveň však vidí, 

že to postrádá smysl. [120] Pokud se tedy vžijeme do role studenta, který neusiluje o akademickou 

kariéru, ale vysokoškolský titul chce uplatnit jako prostředek k získání lepší pracovní pozice, je zjevné, 

proč na svá studia nahlíží jako na „nutné zlo“ a hledá nejeden způsob, jakým si dosažení svého cíle 

usnadnit (obzvláště míjí-li se náplň studia potřebám pracovního trhu, resp. sféře jeho zájmu). 

A k tomu se váže i problematika sporné validity hodnocení. Ač jsou zcela reliabilní, měří opravdu 

standardizované otázky znalosti žáka? Ve vztahu k hodnocení se ukazuje, že otevřené otázky 

z důvodu vysoké subjektivity nejsou pro technické řešení vhodné. Lidský faktor je stále 

nenahraditelný zejména při ověřování kreativních schopností jedince a otevřených otázek. Dostupný 

vzdělávací software hodnotí studenta vždy na základě předdefinovaných možností odpovědi. Diskuze 

ohledně validity výsledků standardizovaného testování v této podobě ale vyžaduje samostatný text. 

Přestože v doposud realizovaných šetřeních byly nalezeny rozdíly v intenzitě podvádění mezi muži a 

ženami (muži podvádějí více), je tato odlišnost na základě dalších studií přičítána spíše subjektivní 

povaze odpovědí. Uváděná ochota angažovat se v podvodném chování je prakticky shodná. [1] Stejně 

tak můžeme polemizovat i o tom, nakolik je podvádění motivováno faktory uvedenými výše a nakolik 

                                                           

 

28
 Don McCabe je profesorem Managementu a světového obchodu na univerzitě v Rudgers, New Jersey. 

V posledních dvaceti letech se věnuje rozsáhlému výzkumu podvádění na středních a vysokých školách, během 
něhož provedl výzkum na více než 100 000 studentech. 
 
29

 Uvedeným fenoménům i motivaci k podvádění žáků ZŠ v ČR je věnována samostatná kapitola ve výzkumném 
šetření. 
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je působeno celkovým stavem současné společnosti. Zdali a jak podvádění odráží kulturní a sociální 

poměry ve společnosti však není předmětem této práce. 

 

Shrnutí 

Podvádění je pohledem žáků a studentů (bez ohledu na pohlaví) morálně únosné, a proto i velice 

rozšířené. Ba naopak, úspěšně podvádějící student bývá často za své „umění“ obdivován. Jedním z 

vysvětlení motivace atérů může být skutečnost, že pragmaticky smýšlející žáci nevidí přímou spojitost 

mezi náplní (všeobecných, teoretických) předmětů a potřebami (specializaci vyžadujícího, prakticky 

orientovaného) pracovního trhu. Otázkou taktéž zůstává, zdali standardizované otázky opravdu měří 

míru osvojení si znalostí. Slabinou technických řešení je skutečnost, že svou povahou předjímají 

využití předem definované sady odpovědí. To dokazuje důležitost zachování lidského faktoru při 

využití moderních technologií. 

 

4.6.  Shrnutí teoretické části: Zodpovězení teoretických výzkumných 

otázek, výzkumné otázky pro navazující empirické šetření 
 

4.6.1. Proč a jak se reformuje institucionální vzdělávací systém v České republice 

a jaký je současný trend? 

 

Tradiční školský systém a všeobecné institucionální vzdělávání mají tisíciletou tradici, jež předestírá 

obtížnou implementaci zásadních změn. Jejich společným znakem je teacher-centered learning, 

konzervatismus (nepřízeň ke změnám) a distribuce poznatků prostřednictvím výkladu a textu. První 

novodobou revolucí ve vzdělávání byl vznik středních škol v USA, jež namísto teoretických poznatků 

kladl důraz na praktické znalosti a dovednosti upotřebitelné na pracovním trhu. Využívání nových 

médií, masové rozšíření výpočetní techniky, vznik Internetu (podmíněný vznikem hypertextu) značí 

další výraznou změnu. To, co bylo ve vzdělávání z důvodu rostoucí populace nutné podřídit 

všeobecnosti a generalizaci, nám technologie umožňují naklonit zpět k individuálnímu. Vzhledem 

k současnému množství a neustálému nárůstu poznatků lidstva má technologické řešení vzdělávání 

potenciál uspět. 

Internet a moderní technologie, jež využíváme prakticky denně, vyhovují požadavkům reformujícího 

se vzdělávání, éry kladoucí důraz na individualitu a osobní zodpovědnost jednotlivce. Ten se 

samovzdělává, resp. své vzdělávání předává, dle svého uvážení, do rukou dalším institucím.  Není 

omezován časově ani prostorově, vzdělává se celoživotně (tzn., neustále střídá post studenta a 

pracovníka) prostřednictvím metod, které mu vyhovují. O získání osvědčení o absolvovaném 

vzdělávání usiluje, v kombinaci s doporučením, ve chvíli, kdy se sám cítí být připraven. Namísto 

prosté memorizace poznatků je kladen důraz na schopnost „učit se učit“, spolupracovat, hledat, 

vyhledávat a kriticky konfrontovat větší množství informačních zdrojů. Otázka „Proč je toto 

přehodnocení dosavadního systému vzdělávání žádoucí?“ je zodpovězena třemi stěžejními pojmy: 
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„celoživotní vzdělávání“, „zodpovědnost za vlastní vzdělávání“ a „neuchopitelnost kompletního 

vědění lidstva samostatně operujícím jedincem“. 

Přínosy novodobého systému vzdělávání spočívají v samostatné motivaci plně angažovaného jedince, 

možnosti reagovat na individuální potřeby studenta a související efektivnější podpoře. Svou povahou 

zároveň systém sbližuje různé generace populace. Odvrácenou stránku revoluce ve vzdělávání může 

být pak paradoxně její přednost (z hlediska efektivity práce) v podobě specializace, jež nám zužuje 

obzory v našich soudech a úsudcích (mimo oborových, v širších kontextech). Tento převrat zároveň 

může prohloubit (resp. promítat) existující společenské nerovnosti, zejména co se informovanosti a 

finanční dostupnosti týče. 

Probíhající revoluce ve vzdělávání nicméně neznačí, že školy/pedagogové v blízké době zmizí. 

Předpokládá se však reakce na metody student-centered learningu, myšlenku celoživotního 

vzdělávání a související technická řešení obdobných praktik. Množství institucí, jež v současné době 

nabízejí různá osvědčení o absolvování určitého druhu vzdělání/kvalifikace dávají spíše prostor 

úvahám o budoucím využití úzce specializovaných certifikacích jako primárních osvědčení o 

absolvovaném vzdělání. Školy v tomto modelu figurují jakožto instituce vydávající tato osvědčení a 

poskytující podporu ve vzdělávání. 

 

4.6.2. Jakou roli v transformaci hrají moderní technologie, nová média a Internet? 

 

Moderní technologie nabízejí možnost využívání většího množství učebních stylů a metod, které se 

jeví efektivnější a spravedlivé (obojí v kontextu individuálních potřeb každého žáka). Přes své 

přednosti však výpočetní technika nehraje primární roli v institucionálním školním vzdělávání. 

Pedagogové totiž k jejímu využívání studenty nepodněcují a samotní žáci vzdělávání metodami 

teacher-centered learningu nejsou ve většině případů k proaktivnímu přístupu samostatně 

motivováni, proto jejich vzdělávací aktivita za využití moderních technologií nepřesahuje editaci textu 

- ačkoliv jejich technické/uživatelské kompetence tuto úroveň mnohonásobně převyšují. Student-

centered přístup ke vzdělávání, úzce spojený s využíváním technických výukových prostředků, může 

být řešením tohoto problému, jelikož, mimo přednosti, v podobě zmiňovaného individuálního 

přístupu, (finanční, časové i prostorové) dostupnosti, časových úspor a eliminace obtíží pramenících 

z různé úrovně znalostí žáků, předává zodpovědnost za vlastní vzdělávání do rukou samotného, 

nezávisle operujícího studenta. Pro technické řešení orientované na studenta jsou pak vhodné 

praktiky instructional scaffolding30, které však přímo vyžadují změnu role pedagoga, jež ustupuje do 

pozadí a figuruje jako facilitator (rádce, konzultant), a sice primárně při řešení 

nezautomatizovatelných úkonů. 
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 Pojem vysvětlen v úvodní kapitole „Deskriptivní část: Základní pojmy a jejich definice“ 
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4.6.3. Jaké jsou současné praktiky podvádění ve vztahu k povaze a prostředkům k 

dosažení kvalifikace uvnitř reformujícího se vzdělávání? 

 

Transformace vzdělávání se projevuje nejen v oblasti metod studia a samostudia, ale má širší dosah i 

v tematice využívání nepovolených prostředků při testování znalostí. Podvádění je pohledem žáků a 

studentů (bez ohledu na pohlaví) morálně únosné, a proto i velice rozšířené. Ba naopak, úspěšně 

podvádějící student bývá často za své „umění“ obdivován. Motivace je zjevná… Pragmaticky 

smýšlející žáci nevidí přímou spojitost mezi náplní (všeobecných, teoretických) předmětů a potřebami 

(specializaci vyžadujícího, prakticky orientovaného) pracovního trhu. Otázkou taktéž zůstává, zdali 

hojně využívané standardizované otázky opravdu měří míru osvojení si znalostí. Slabinou technických 

řešení je skutečnost, že svou povahou předjímají využití předem definované sady odpovědí. Tato 

fakta/úvahy poukazují na důležitost zachování lidského faktoru při využití moderních technologií. 

 

4.6.4. Jsou měnící se požadavky na vzdělávání (vhodně) implementovány do 

institucionální školské výuky v České republice? 

 

Ve shodě s evropským trendem, v reakci na změny požadavků na pracovní sílu, jsou cíle reformy 

vzdělávání v ČR zaměřeny na osvojení si tzv. „klíčových kompetencí“. Žáci mají více umět, než znát, 

vyhledávat a vědět, kde hledat, kooperovat, být kreativní, vyjadřovat a hájit svá stanoviska, chápat 

vzájemné souvislosti a nabývat prakticky využitelných poznatků. V neposlední řadě mají být schopni 

vytyčit si vlastní cíle a hodnoty. Reformující se základní školství v ČR upírá svou pozornost k metodám 

student-centered learningu, k němuž přidává důraz na přátelské vztahy žáka a pedagoga, a neopomíjí 

ani potřebu fyzické zdatnosti žáků. Úroveň vzdělávání na základních školách v ČR je, očima veřejnosti, 

vysoká. Zhruba polovina žáků ZŠ cítí potřebu vytrvat v institucionálním školském systému až do 

ukončení svých vysokoškolských studií. Ohledně toho, zdali jsou implementovány metody student-

centered learningu se však názor veřejnosti rozchází. Možným vysvětlením je skutečnost, že reforma 

českého školství není v povědomí české společnosti z důvodu nízké informovanosti. Přesto se změny 

působené masivním rozšířením nových technologií promítají do všech oblastí studia i samostudia.  

I povaha reformy samotné tíhne k výuce orientované na žáka a k využití výpočetní techniky v procesu 

vzdělávání. To s sebou totiž přináší kýženou snadnou dostupnost, rozmanitost, flexibilitu, je schopno 

naplnit individuální potřeby studenta/žáka, zároveň mu do rukou dává zodpovědnost za vlastní 

vzdělávání, poskytuje větší množství studijních materiálů ke konfrontaci a může přinést finanční 

úsporu, což velice úzce souvisí se skutečností, že moderní technologie umožňují zautomatizovat ty 

úkony, které nevyžadují osobní přítomnost pedagoga/lektora. K efektivnímu využití novodobých 

metod je však nutná jejich vhodná implementace, která se však často potýká s komplikacemi. 

Vlastnictví zdrojů, které nejsou využívány, je i charakteristikou českého základního školství. 

České základní školy jsou k modernizaci svého technického vybavení podněcovány – nejen povahou 

reformy samotné (ta je ustanovena v tzv. Bílé knize [30]), ale i šetřením České školní inspekce. I 

samotní žáci mají k práci s ním kladný vztah. Ačkoliv však školy (tudíž i jejich pedagogové a žáci) mají 
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dostatečné technické i softwarové vybavení, jako nedostatečná se jeví kvalifikace a motivace 

pedagogů k práci s moderními technologiemi. Jejich schopnosti práce s nimi jsou často nižší než 

schopnosti žáků. Přestože ve světě i v České republice existuje mnoho internetových vzdělávacích 

portálů, podpůrných fór (e-help) a budoucí vize hoví i kompletní digitalizaci tištěných publikací, 

výukový software (resp. e-learning), oproti metodám tradičního školského systému, netvoří jeden 

kompaktní celek. Tato roztříštěnost je překážkou v „nahrazení“ (z důvodu předností možnosti volby, 

v návaznosti na individuální požadavky, lépe „výraznějšímu doplnění“) současného systému 

vzdělávání technickými řešeními, ačkoliv je předpokládáno, že současný trend se bude ubírat právě 

tímto směrem. 

 

5. Analytická část 
Kompletní itinerář průběhu výzkumu je dostupný v přílohách. [BW] 

 

5.1.  Výzkumná otázka 
 

Analytická část, stavějící na autorově vlastním výzkumném šetření, hledá odpověď na otázku „Jaké 

jsou zvyklosti a postoje žáků devátých tříd ZŠ ke studiu a samostudiu uvnitř reformujícího se 

školství?“. Činí tak v reakci na poznatky teoretické části této práce, rozdělených v několik tematických 

okruhů. Úvodní focus group a navazující dotazníkové šetření usilovalo o zachycení následujících 

konceptů: 

 Studium 

o Institucionální školní vzdělávání 

 Předmět 

 Popularita 

 Zábavné prvky 

 Role výpočetní techniky 

 Pedagog 

 Popularita 

 Prvky popularity 

 Didaktické metody 

 Role výpočetní techniky 

 Předmět a pedagog 

 Vztah mezi postojem k pedagogovi a předmětu 

 Vztah mezi postojem k předmětu a prospěchem 

 Vztah mezi postojem k pedagogovi a prospěchem 

 Podvádění 
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 Zkušenosti 

 Forma 

 Role výpočetní techniky 

o Mimoškolní vzdělávání 

 Postoje a srovnání s institucionálním školním vzděláváním 

 Zkušenosti 

 Didaktické metody 

o Reformující se školství 

 Postoje k reformám 

 Vztah ke studijním a samostudijním zvyklostem 

 Vize budoucího vzdělávání 

 Samostudium 

o Forma samostudia, zvyklosti 

o Časové a místní zařazení 

o Role výpočetní techniky 

 

5.2.  Metoda, výběr výzkumných instrumentů, vzorek 
 

Jelikož se šetření zabývá postoji a vnímáním samotných žáků, nebylo vhodné pro jeho potřeby zvolit 

zúčastněné pozorování, jeden z nástrojů České školní inspekce. Snadno totiž může dojít ke změně 

vzorců chování žáků i pedagoga, v důsledku upozornění na probíhající výzkum. Po vzoru výzkumníků 

Cubana, Kirkpatrica a Pecka, autorů článku High Acess and Low Use of Technologies in High School 

Classrooms [20], jsem zvolil malý výzkumný vzorek, který jsem se snažil co nejdetailněji prozkoumat. 

Oproti jejich metodě se však žáci na mém výzkumu neparticipovali na základě dobrovolnosti. Šetření 

bylo provedeno na jedné kompletní deváté třídě základní školy v hlavním městě Praha, kde byli, z 

důvodu co největší heterogenity vzorku (zastoupení všech typů žáků z hlediska pohlaví, prospěchu, 

cílevědomosti a inteligence), požádáni o účast na výzkumu všichni žáci. Na základě souhlasu jejich 

zákonných zástupců se výzkumu zúčastnila kompletní třída31 v celkovém počtu 17 žáků. 

Úvodí focus group (sonda) i navazující dotazníkové šetření byly provedeny na žácích deváté třídy ZŠ v 

hlavním městě Praha. Praha byla zvolena z důvodu zkoumání trendu, jež se postupně přesouvá 

z větších měst do menších. Figurovala jakožto „ideální případ“, kde je možné eliminovat nežádoucí 

vedlejší vlivy v podobě nedostupnosti technického vybavení a přístupu k Internetu ve škole / v 

domácnosti a absence nabídky vzdělávacích kurzů a dalších obdobných služeb v blízkém okolí 

(možnost volby). Základní škola pak se svým stále jednotným systémem vzdělávání (pomineme-li 
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 Kompletní třída toho dne PŘÍTOMNÝCH žáků. Třída se celkově skládá z 22 žáků, nicméně 5 z nich se výzkumu 

nemohlo zúčastnit z důvodu absence. 
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volitelné předměty) nabízí ucelený pohled bez zkreslení výsledků v podobě specializace (přítomné na 

středních a vysokých školách), která využití těch kterých tradičních učebních metod, resp. učebních 

metod s využitím výpočetní techniky může přímo podmiňovat 

U jen částečně oborově vyhraněných žáků druhého stupně ZŠ lze zároveň předpokládat zaujetí pro 

jinak neoblíbený předmět v případě, že pro něj pedagog dokáže žáka nadchnout. Na druhém stupni 

základní školy jsou již žáci plně schopni formulovat svůj názor a kriticky se ohlédnout za svým 

dosavadním studiem. Žáci devátých tříd navíc začínají být zodpovědní za vlastní vzdělávání (volba 

střední školy). Vzhledem ke zkušenostem pramenících z toho, že jejich základní školní docházka je už 

na samotném konci, lze na nich pozorovat více fenoménů než na žácích nižších ročníků. Konečný 

výběr ZŠ Hostýnské byl pak učiněn na základě zeměpisné polohy Prahy 10, v bezprostřední blízkosti 

centra Prahy (výše zmiňovaná dostupnost vzdělávacích služeb), kvalitního technického vybavení školy 

(více v samostatné kapitole níže) a široké nabídky sportovních a zážitkových aktivit nad rámec školní 

výuky; to z důvodu zkoumání fenoménů vážících se ke vztahu žák-pedagog. Poznatky z focus groups a 

dotazníkového šetření byly pro úplnost doplněny rozhovorem s metodikem ICT ZŠ Hostýnské. 

 

Shrnutí 

Relativně malý vzorek populace žáků devátých tříd ZŠ je detailně zkoumán prostřednictvím úvodní 

focus group a navazujícího dotazníkového šetření (doplněných o rozhovor s metodikem ICT). Při 

výběru školy (tzn. i třídy) byl kladen důraz na heterogenitu vzorku, dostatečné technické vybavení 

školy a dostupnost mimoškolních vzdělávacích služeb v blízkém okolí. 

 

5.2.1. Technické vybavení ZŠ Hostýnská 

 

Technické vybavení ZŠ Hostýnské je ve všech uvažovaných charakteristikách, definovaných Českou 

školní inspekcí, nadprůměrné. [CI] Pro potřeby vlastního výzkumného šetření jsou stěžejní následující 

skutečnosti: existence počítačových učeben, projektory a interaktivní tabule v jednotlivých třídách, 

Internetové pokrytí celé školy. 

5.2.2. Závěry rozhovoru s metodikem ICT ZŠ Hostýnská 

 

Krátký rozhovor s metodikem ICT byl proveden pro zjištění celkového technického vybavení školy (viz 

výše) a zároveň pro doplnění výsledků mého výzkumu i výzkumů, jež cituji v teoretické části této 

práce, o jeho odborné poznatky. Metodik ICT, zároveň učitel Informatiky a výpočetní techniky, je, na 

základě svých odpovědí, celkově nakloněn probíhajícím reformám a využívá didaktických metod 

využívajících technického vybavení školy. 

Žáci ZŠ Hostýnské, dle jeho mínění, indikují vysokou uživatelskou zkušenost s využíváním výpočetní 

techniky (zpravidla vyšší než jejich pedagogové). V hodinách Informatiky a výpočetní techniky se 

dovednostem učí na základě vypracovávání úloh, přičemž nejsou kladeny zábrany vzájemné 
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spolupráci nebo aktivnímu vyhledávání informací/znalostí, na nichž je (mimo jiné) založeno 

závěrečné hodnocení. [CJ] 

 

5.2.3. Závěry focus group 

 

Focus group byla vedena v podobě neformální debaty. Žáci byli upozorněni, že závěry šetření jsou 

zcela anonymní. Výběr respondentů do focus group byl, ve spolupráci s pedagogy, proveden 

s důrazem na reprezentativnost a heterogenitu vzorku, dle následujících kategorií: pohlaví, prospěch, 

cílevědomost, inteligence. Focus group se zúčastnili čtyři žáci, a sice na základě souhlasu jejich 

zákonných zástupců se zaznamenáním průběhu diskuze na videokameru. 

Focus group sloužila jakožto sonda před tvorbou samotného výzkumného instrumentu, dotazníku a 

dodatečné formulaci některých hypotéz. V diskuzi byla věnována pozornost jazykovým prostředkům, 

jež žáci využívají, a bezprostředním reakcím žáků na dané tematické okruhy. Ze záznamu focus group 

byly analyzovány skutečnosti, jež bylo nutné zvážit pro potřeby vyhotovení dotazníku a/nebo 

přispívají k vyhodnocení konečných závěrů šetření. V příslušných pasážích výsledků výzkumu je na ně 

odkazováno. 

Focus groups odhalila několik vedlejších vlivů, jež je nutné uvažovat i v konečných závěrech šetření. 

Mezi hlavní zjištění patří fakt, že žáci zaměňují pojmy kvalitní a zábavný a při využívání Internetu 

jakožto informačního zdroje nejčastěji spoléhají na fulltextové vyhledávače. Určité vychýlení výsledků 

bylo předpokládáno v hodnocení ruského jazyka, tělovýchovných předmětů, hodnocení dvojice 

pedagogů vyučujících Český jazyk a Informační a výpočetní techniku a vnímání spravedlnosti očima 

žáků. [CK] 

 

5.3. Dotazníkové šetření: situace, instrument a vzorek 
 

5.3.1. Popis výzkumné situace 

 

Pro druhou fázi šetření bylo využito samovyplňovacího dotazníku, který byl před samotným šetřením 

pilotován na dvou žácích devátých tříd jiných základních škol, než ŽŠ Hostýnské. Šetření bylo 

provedeno za přítomnosti pedagoga a autora instrumentu; žáci dotazník vyplňovali během vyučovací 

hodiny. Zkoumaná devátá třída byla tvořena celkovým počtem 22 žáků, z něhož 17 bylo přítomných 

v den konání dotazníkového šetření. Výzkumu se zúčastnili všichni přítomní žáci. Vyplnění dotazníku 

žákům průměrně trvalo 30 minut. [CB] 

 

 

 



 
 

 

 

 
Stránka 59 z 136 

 

5.3.2. Konečná podoba výzkumného instrumentu 

 

Dotazník je rozdělen na 11 různě obsáhlých částí: 

Kategorizace žáka z hlediska pohlaví a prospěchu 

Hodnocení předmětů 

Charakteristika zábavného/kvalitního předmětu 

Hodnocení pedagogů 

Samostudium 

Podvádění 

Mimoškolní vzdělávání 

Reformy: Česká republika 

Budoucí vzdělávání 

Kategorizace žáka z hlediska vzdělání rodičů a celkového příjmu rodičů 

Reformy: Globální trend 

Finální verze dotazníku, jež byla využita ve vlastním výzkumném šetření, je k dispozici v elektronické 

podobě, ve formátu PDF, v SIS. Přiložen je i datový soubor s konečnými odpověďmi žáků. 

 

 

5.3.3. Sociodemografická charakteristika výzkumného vzorku 

 

Výzkumný vzorek tvoří celkově 17 žáků, 13 chlapců a 4 dívky. [A] Z důvodu tohoto nepoměru není ve 

výsledcích výzkumu brán ohled na případné rozdíly postojů z hlediska pohlaví. Není vyloučena 

možnost, že výsledky šetření svým charakterem více odpovídají mužské populaci. 

V době konání výzkumu bylo 6 respondentům 14 let, zbylých 11 již dovršilo 15 let. [B] Zkoumáni tedy 

byli pouze žáci, kteří žádný z ročníků na základní škole doposud neopakovali.  

Rozložení žáky odhadovaného celkového hrubého měsíčního příjmu obou rodičů [C], vzdělání matek 

[D] i vzdělání otců [E] je velice rovnoměrné, proto není předpokládáno vychýlení výsledků 

působených sociálním postavením rodiny. 

Shrnutí 

Výsledky výzkumu mohou více charakterizovat postoje mužské části cílové populace. 
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5.4. Závěry dotazníkového šetření: Pedagog, předmět, prospěch 

 

5.4.1. Popularita a kvalita předmětů 

 

Spontánně uváděné nejoblíbenější a nejneoblíbenější předměty ilustrují tabulky [F] a [G], kde jsou 

barevně zvýrazněny předměty, jež se objevily v obou kategoriích. Obdobně je tomu pak u grafů [H] a 

[I], které zobrazují celkový podíl (ne)oblíbenosti jednotlivých předmětů. 

 

Nejoblíbenějšími předměty se stal zeměpis, jemuž zároveň přísluší jedno z nejvyšších hodnocení 

pedagoga (viz níže), a Informatika (tatáž charakteristika). Jako neoblíbený předmět byla nejčastěji 

uváděna matematika, jejíž pedagog zároveň obdržel celkově nejnižší hodnocení. Pozoruhodný je pak 

fakt, že se matematika objevila i mezi nejoblíbenějšími předměty.  Obdobnou nejednotnost postojů 

můžeme pozorovat i ve vztahu k fyzice, anglickému jazyku a již zmiňovanému celkově nejčastěji 

uváděnému oblíbenému předmětu, zeměpisu. 

Důvody oblíbenosti předmětů, jež zkoumala otevřená otázka č.5 [J], značí, že nejpodstatnějšími 

faktory pro oblíbenost předmětu je vztah k pedagogovi a jeho schopnost pro předmět zaujmout. 

Velkou roli taktéž hraje porozumění látce a odkazování na všechny dostupné materiály k testované 

látce, resp. možnosti přezkoušení.  

Motivace vedoucí k označení předmětu jako neoblíbeného tyto závěry potvrzují. [K] Mimo hodnocení 

pedagogických schopností učitele je však v negativních charakteristikách více (v porovnání s 

oblíbenými předměty) zdůrazňován neúspěch a neporozumění probírané látce. 

Určitá polarizace postojů je patrná u předmětů s matematickým prvkem (fyzika, chemie, informatika, 

matematika) a cizích jazyků, kde je patrně podstatný přirozený zájem žáka o danou oblast studia. 

Humanitní a umělecké předměty zůstávají v pomyslném středu spektra. Pohybové předměty jsou pak 

samostatnou kategorií, jelikož svou popularitu získávají zejména díky své intelektuální nenáročnosti. 

Shrnutí 

Podstatným faktorem pro (ne)oblíbenost předmětu je role (spravedlivého) učitele a jeho schopnost 

pro předmět zaujmout. Nehumanitní předměty zároveň vyžadují vyšší míru zaujetí a schopností 

samotného žáka. 

 

5.4.2. Vztah hodnocení pedagoga, popularity předmětu a studijních výsledků 

 

Průměrné hodnoty hodnocení pedagoga a předmětu demonstrují grafy [L] a [M]. Mediány těchto 

proměnných zachycují grafy [N] a [O]. 

Z dat lze pozorovat velkou provázanost mezi hodnocením pedagoga a zábavností předmětu (poměr 

hodnot). Celkově mírnější (tzn. pozitivnější) hodnocení pedagogů pak značí výraznější vztah žáka 



 
 

 

 

 
Stránka 61 z 136 

 

k učiteli, než k podstatě předmětu samotného. Pozoruhodný je pak fakt, že celkově vyššího 

hodnocení dosahují pedagogové-muži. 

Mimo potvrzení vysoké popularity zeměpisu se do popředí dere i tělesná výchova a sportovní hry. To 

je možné přičítat převažující populaci chlapců. Není však pravdou, že žáci nekriticky nahlížejí na (z 

hlediska přípravy a studia) méně náročné předměty. Pedagog hudební výchovy i pedagog výtvarné 

výchovy obdrželi od žáků nízké hodnocení bez ohledu na nižší náročnost předmětů, resp. pohlaví 

žáka. 

Vysokou korelaci mezi vztahem k pedagogovi a oblíbeností předmětu lze pozorovat u trojice 

předmětů Tělesná výchova, Společenské vědy a Český jazyk, jež jsou vyučovány tímtéž pedagogem. 

Ačkoliv humanitní předměty ani mateřský jazyk nebyly zmiňovány mezi nejoblíbenějšími předměty 

v úvodních otevřených otázkách, vztah k pedagogovi je patrně promítán do jejich celkového 

hodnocení mezi ostatními předměty, jelikož, v těsném závěsu za pohybovými aktivitami, obdržely 

vůbec nejvyšší známky. Obdobné vzorce je možné pozorovat i u ostatních předmětů vyučovaných 

stejným učitelem. Pokud pedagog vyučuje více předmětů, je zpravidla hodnocen stejnými známkami 

v každém z nich. Hodnocení zábavnosti předmětu zároveň charakterem naměřených hodnot 

odpovídá hodnocení pedagoga, jež vyučuje více předmětů. Ty, v tomto ohledu, tvoří shluky. [CF] 

Vysoká popularita anglické konverzace je přičítána skutečnosti, že se jedná o volitelný předmět. Na 

druhé straně nízká popularita ruského jazyka je zapříčiněna jeho násilným zařazením do rozvrhů 

mnohých žáků, tedy celkovou nechutí k jeho studiu (viz závěry focus group). 

Nelze říci, že by žáci hodnotili své pedagogy a předměty pouze na základě studijních výsledků, již 

v nich dosahují. Ačkoliv určitý vliv známky na hodnocení zábavnosti předmětu [BY] a hodnocení 

učitele [BZ] je patrný, rozmanitost síly vztahu, resp. občasné vztahy nepřímé úměrnosti (pozitivní 

hodnocení navzdory špatným výsledkům) v jednotlivých předmětech a v hodnocení pedagogů 

nasvědčují tomu, že žáci dokáží ocenit přednosti pedagoga, přestože se nejedná o jejich oblíbený 

předmět, popř. jsou neúspěšní (pedagog jim uděluje špatné známky).32 

Český jazyk a anglický jazyk patří, z hlediska průměrného prospěchu, k náročnějším předmětům, a 

řadí se tak, po boku chemie, do jednoho shluku (přičemž každý z předmětů je vyučován jiným 

pedagogem). [CG] Zatímco anglický jazyk v hodnoceních zábavnosti předmětu zaostává, schopnosti a 

přístup pedagoga řadí český jazyk k nejoblíbenějším předmětům. [M][O] Obdobně pak můžeme 

poukázat na prospěchový shluk (velice oblíbených) společenských věd a (velice neoblíbené) výtvarné 

výchovy nebo extrémní případ srovnání totožných prospěchů, ale diametrálně odlišných hodnocení 

pedagoga a hodnocení zábavnosti předmětu jako takového, v případě (nejoblíbenějšího) zeměpisu a 

(nejneoblíbenější) matematiky. Tomuto poznatku odpovídá i měřený vliv pedagoga na popularitu 

předmětu samotného. Celkově častý výskyt (vymykajících se) vysokých hodnot opět prokazuje, že 

                                                           

 

32
 Přes nedostatek dat pro statisticky významnou analýzu prokazují korelační koeficienty a (zejména) směr jejich 

vztahu (pozitivní či negativní) rozmanitost hodnocení spárovaných proměnných mezi různými předměty a pro 
různé pedagogy. Výsledné hodnoty však není možné interpretovat a zobecňovat ve vztahu k individuálním 
předmětům nebo jednotlivým pedagogům.  
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výrazná osoba pedagoga (ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu) může vztah žáka 

k předmětu výrazně ovlivnit. [CA] 

Jak již však bylo řečeno výše, přátelský vztah pedagoga k žákovi je však jednou, nikoliv jedinou 

podmínkou. Důležitým aspektem jsou i schopnosti a autorita. Třídní učitelka, pozitivně hodnocena 

žáky, kteří se účastnili focus group, jakožto osoba (atributy „fajn“ a „přátelská“), ve skórech 

pedagogických schopností obdržela podprůměrné výsledky v každém z předmětů (Ruský jazyk, 

Anglický jazyk a Hudební výchova). 

Shrnutí 

Ačkoliv popularitu předmětu může předurčovat jeho obtížnost, studijní výsledky, resp. bezprostřední 

vztah žáka, výrazně podstatnějším faktorem pro finální verdikt je osoba pedagoga a jeho schopnosti. 

To značí skutečnost, že výběr vzdělávacích prostředků de facto předurčuje náš vztah k danému oboru 

lidského vědění. 

 

5.4.3. Charakteristika kvalitního předmětu 

 

Charakteristiky, jež dle názoru žáků musí předmět splňovat, aby byl kvalitní, zobrazují grafy [P] a [Q]. 

Pro žáky je stěžejní spravedlnost a nezaujatý přístup pedagoga. Velice důležitá je pak možnost 

napadení/zpochybnění výkladu (ve formě diskuze), kamarádský přístup pedagoga, 

poskytování/odkazování na veškerou testovanou látku samotným pedagogem, střídání činností, 

praktické využití předmětu, možnost přezkoušení (opravení si špatné známky), porozumění látce a 

zábavná forma předmětu. 

Ačkoliv další charakteristiky nejsou vnímány jako nedůležité, nižší intenzitu postoje vykazuje spojení 

předmětu s vlastními zájmy žáka, elektronická komunikace a poskytování elektronické poskytování 

studijních materiálů pedagogem (více v dalších kapitolách). Kvalitní předmět taktéž nutně nemusí být 

nenáročný na domácí přípravu, nemusí obsahovat kreativní prvek. Stejně tak i možnosti participace 

na soutěžích a projektech a snaze pedagoga o aktivní zapojení všech žáků je přikládána nižší váha. 

Shrnutí 

Žáci předmět hodnotí zejména ve vztahu k pedagogovi – především k jeho nezaujatosti, vstřícnosti, 

otevřenosti a poutavosti výkladu. 
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5.5. Závěry dotazníkového šetření: Samostudium, příprava do školy 
 

5.5.1. Časové hledisko a místní zařazení 

 

Žáci přípravě do školy kompletně (tzn. učení se na testy, vypracovávání domácích úkolů, referátů 

apod.) průměrně věnují 30 až 90 minut. [R] Školní přípravu zpravidla provádějí doma (70%). Mimo 

domov (tzn. v MHD, v parku, v knihovně apod.) se pravidelně nebo příležitostně připravuje necelá 

třetina z nich. [S] Během pracovního týdne však velké množství žáků využívá ke studiu jak klasické 

domácí prostředí, tak i prostředí školy. 

Graf [T] představuje rozdílné časové zařazení samostudia, které tuto skutečnost podmiňuje. Vnitřní 

obruč značí, že vůbec nejmenší počet žáků studuje o volných hodinách. Zhruba čtvrtina žáků se pak 

pravidelně (dvojice odpovědí „vždycky, skoro vždycky“ a „často“) vzdělává ráno, před odchodem do 

školy. Odpoledne, po skončení vyučování, se do školy připravuje necelá třetina žáků. O něco více pak 

o víkendech. A zhruba stejné proporce připadají i na přípravu během jiných vyučovacích hodin (tzn., 

studium jiného předmětu, než je v hodině vykládán) a během přestávek. Většina žáků (71%) se tedy 

do školy připravuje až ve večerních hodinách, před tím, než jdou spát. Tato hodnota odpovídá 

poměru domácí přípravy a přípravy mimo domov uvedené výše. Popularita pozdně večerního 

samostudia je přičítána zájmovým či jiným aktivitám, jímž se žáci věnují během odpoledne. 

Samostudijní zvyklosti žáků devátých tříd lze taktéž rozdělit na 3 základní podskupiny/typy. Skupinu 

těch, kteří se připravují ráno, před vyučováním, a v hodinách jiných pedagogů (příprava na poslední 

chvíli). Druhou skupinu tvoří žáci, jež se domácí přípravě věnují ve večerních hodinách a o 

přestávkách (příprava s malým předstihem). Poslední praktikou je pak studium v odpoledních 

hodinách a o víkendech, během dne (příprava s velkým předstihem). [CI] 

Shrnutí 

Žáci přípravě do školy věnují průměrně 30 až 90 minut. Připravují se zejména doma, nejčastěji ve 

večerních hodinách. Většina žáků taktéž k samostudiu využívá přestávek nebo vyučovacích hodin. 

 

5.5.2. Metoda samostudia a popis situace 

 

Spontánní odpovědi na otevřenou otázku ohledně průběhu samostudia jsou dostupné v přílohách. [U] 

Vůbec nejčastěji zmiňovanou metodou samostudia je opakované čtení zápisků. Další oblíbenou 

metodou vstřebávání informací je vytváření nových zápisků ze zápisků původních (někdy ve formě 

taháku – viz samostatná kapitola). Vypracovávání cvičení nebo konfrontace/doplňování informací 

prostřednictvím Internetu jsou zmiňovány jen výjimečně. Tomu odpovídá pouhých 24% žáků, jež 

mezi procvičováním a memorováním se označili odpověď „procvičuji“ nebo „spíše procvičuji“. Přes 

40% žáků se látku memoruje (resp. se k tomuto pólu přiklání) a zhruba stejné množství žáků sama 
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sebe řadí do pomyslného středu. [V] Jak ilustruje graf [W], žáci zpravidla upřednostňují jeden ze 

způsobů opakování látky, „nahlas“ a „v duchu“. Skupiny jsou co do počtu žáků rovnoměrné. Každou 

z metod preferuje zhruba polovina žáků (s ohledem na velikost vzorku zanedbatelný příklon 

k možnosti „nahlas“). [V] [W] 

Naprostá většina žáků během samostudia provozuje jinou činnost, která s učením nesouvisí. Žáci jsou 

zvyklí být na PC/připojeni na Internet, aniž by aktivita měla přímou spojitost se samostudiem (zhruba 

90%). [X] Ostatní media (sledování televize, poslech rádia/hudby, četba knihy apod.) zpříjemňují 

žákům samostatné studium v téměř 80% případů. [Y] 

Shrnutí 

Žáci se většinou do školy učí memorováním informací. Předříkávají si látku nahlas nebo v duchu, resp. 

vytvářejí nové výpisky z výpisků stávajících. Při samostatném studiu se zpravidla věnují i jiné aktivitě. 

Pro naprostou většinu z nich je jednou z takových aktivit využívání PC/notebooku a přístup na 

Internet. 

 

5.5.3. Tvůrčí práce a práce s informačními zdroji 

 

Poslední zkoumanou oblastí samostudia v dotazníkovém šetření byla kreativní domácí práce 

v podobě projektů a referátů. Vzhledem k současnému technickému boomu asi není velkým 

překvapením, že 94% dotázaných žáků je nakloněno vyhledávání informací na Internetu. Majoritní 

podíl této skupiny (70,5%) pak Internetu využívá jako jediného informačního zdroje. [Z] Zajímavější je 

pak situace na poli kombinování více zdrojů. Přes 53% žáků spíše vystačí s jedním kvalitním zdrojem 

informace. Na druhou stranu však zmiňme fakt, že téměř 30% žáků vždy informační prameny 

kombinuje a téměř 20% žáků je kombinování spíše nakloněno. To v konečném důsledku žáky 

polarizuje do dvou přibližně stejně početných skupin: skupiny, jež zdroje vzájemně srovnává a 

doplňuje a skupiny, jež pátrá po jednom komplexním pramenu, který může zkopírovat. [AB] 

Shrnutí 

Žáci informace vyhledávají téměř výhradně na Internetu. Zhruba polovina žáků vypracovává referáty 

a projekty na základě více informačních pramenů (druhá polovina častěji kopíruje informace 

z jednoho zdroje). 

 

5.5.4. Testování znalostí, školní povinnosti 

 

Zhruba 35% dotázaných sama sebe řadí mezi žáky, kteří si (spíše) vedou záznamy o vlastních 

povinnostech. Více než polovina respondentů se ohledně domácích úkolů a budoucích prověrek 

častěji informuje u svých spolužáků. Zbylá část pak oba přístupy kombinuje). [AC]  

Narážíme-li na problematiku prověřování znalostí, prvně zmiňme, že téměř 90% dotázaných 
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preferuje písemné testování před ústním zkoušením (více než 70% vyjadřuje (nej)silnější nabízenou 

intenzitu postoje směrem k tomuto pólu). [AD] Důvodů je hned několik… 

 

Kompletní seznam odpovědí na otevřenou otázku ohledně preference písemného testování, potažmo 

ústního zkoušení, nabízí příloha [AF]. 

 

Písemné testování u žáků vítězí především díky odpadnutí stresu, který se dostavuje ve chvíli, kdy 

jsou nuceni své znalosti prezentovat u tabule, před svými spolužáky. Ústní zkoušení je vnímáno nejen 

jako obtížnější a vyžadující bezprostřední odpovědi, jež si není možné rozmyslet, nicméně velice 

podstatná je i podstatně snazší možnost podvádění (viz samostatná kapitola). Argumentem minoritní 

skupiny zastánců ústního zkoušení je šance, že pedagog, v případě chybné odpovědi, žáka včas 

„zarazí“ (tzn. opraví a nasměruje správným směrem), resp. „přimhouří oko“ při finálním hodnocení. 

Ke snížení oblíbenosti ústního zkoušení zároveň přispívá i skutečnost, že jej není možné provádět tak 

často jako písemné testování. 82% dotázaných žáků je totiž nakloněno (41% spíše, 41% určitě) psaní 

většího počtu menších testů, spíše než méně častému prověřování znalostí v podobě „velkých“ 

písemek. [AE] Žáci tedy chtějí být hodnoceni objektivněji, na základě více známek. 

Shrnutí 

Více než polovina žáků se o školních povinnostech spíše informuje u svých spolužáků, než ze svých 

poznámek. Žáci výrazně upřednostňují písemné testování před ústním zkoušením. Píšou-li prověrku, 

nejsou ve stresu, mají čas na rozmyšlenou a mohou snáze podvádět. Žáci jsou raději hodnoceni na 

základě většího počtu známek. 

 

5.6. Závěry dotazníkového šetření: Podvádění 
 

Uvést samostatnou kapitolu věnovanou podvádění a zároveň zdůraznit důležitost tohoto fenoménu 

na poli institucionálního školního vzdělávání, lze grafem [AG], jež zobrazuje, že na tahák /opisování , 

jakožto na ryzí podvod, nebylo nahlíženo žádným respondentem. K této možnosti se přiklonilo pouze 

12% dotázaných a stejně velká část zůstala nerozhodná. 76% žáků je tedy přesvědčeno, že taháky a 

opisování ke studiu patří (odpověď „spíše ano“ a „ano“). Odlišnosti však nalezneme v „oblíbenosti“ 

jednotlivých metod… 

 

5.6.1. Podíl jednotlivých metod podvádění 

 

Z tabulky [CC] je zjevné, že, dle předpokladů, podvádějí více žáci s horším prospěchem. Slabá síla 

vztahu však naznačuje, že ani žáci s průměrným nebo velice dobrým prospěchem se podvádění 

nebrání. Pozoruhodný je pak fakt, že nahlédnutí do spolužákovy písemné práce je morálně únosnější 
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než opisování z taháku, resp. ze sešitu nebo učebnice. Velikosti koeficientů prokazují, že prospěch má 

vliv zejména na (ne)využívání taháku. Oproti tomu známky žáka nemají výrazný vliv na to, zda 

nahlédne do písemky svého souseda. Vzdělán rodičů významně neovlivňuje postoj žáka pro/proti 

podvádění při testování. Zajímavé je však zjištění, že prospěch žáka je ovlivněn nejvyšším dosaženým 

vzděláním matky, přičemž vliv vzdělání otce je zanedbatelný. [CE] 

Vůbec nejmenší počet podvádějících žáků opisuje ze sešitů a učebnic. Takto si při testech čas od času 

vypomáhá jen 35% žáků. Je však nutné podotknout, že více než polovina z nich (53%), přiznává, že 

výjimečně po této možnosti také sáhne (odpověď „málokdy“). [AH]  

Oblíbenější formou je pak opisování od spolužáka/spolužačky. Možnost „často“ označilo 53% 

dotázaných. [AI] Žáci v tomto ohledu silně kooperují. Jak dokazuje graf [AJ], žádný žáků sám sebe 

neoznačil jako jednotlivce, který by výhradně opisoval od ostatních, aniž by kdy poskytl své odpovědi 

někomu jinému. Jen 18% žáků má naopak pocit, že je do jejich testů nahlíženo, přestože oni samotní 

tímto způsobem neprofitují. Většina žáků tedy sebe sama řadí mezi jednotlivce, kteří opisují i dávají 

opisovat, respektive se mírně přiklání k jednomu z těchto pólů. 

Velice specifický je postoj žáků k využívání taháků (graf [AK]). Vůbec poprvé (v kontextu ostatních 

zkoumaných metod podvádění) se zde setkáváme s žáky, jež metodu podvádění využívají „vždycky, 

skoro vždycky“. Takto samo sebe kategorizovalo 12% žáků. Tato informace značí, že v cílové populaci 

existuje subkultura individuálních jedinců (individuálních z důvodu povahy využívání taháku), pro něž 

je příprava na testu s výrobou nepovolené pomůcky přímo spojena. Polarizace je zřejmá jak z podílu 

žáků naprosto odmítajících tuto metodu (18%), tak i rovnoměrného rozložení respondentů 

tíhnoucích spíše k častějšímu nebo příležitostnému využívání (oba 35%). Sečteme-li taktéž podíl 

odpovědí „vždycky, skoro vždycky“ a „často“, dojdeme k závěru, že v mnohých hodinách bychom 

teoreticky mohli tuto formu podvodu odhalit u poloviny třídy. Motivací k výrobě taháku se podrobněji 

zabývá kapitola níže. 

Shrnutí 

Žáci nahlíží na opisování a využívání taháků během testování ve škole jako na přirozené. Při opisování 

zpravidla silně kooperují. Ačkoliv často nahlížejí do písemek svých spolužáků (morálně únosnější i pro 

žáky s dobrými studijními výsledky), pro mnohé z nich je stěžejní výroba taháků, která je v extrémních 

případech chápána jako jediná forma přípravy na písemný test. Z učebnic a sešitů žáci opisují méně 

často. 

 

5.6.2. Využívání a tvorba taháku, motivace 

 

Je záhodno položit si otázku, proč a jak vlastně žáci taháky vyrábějí. Oproti opisování od spolužáků, 

resp. opisování ze sešitů a učebnic je třeba do výroby taháku investovat určité úsilí a čas, jehož 

zúročení logicky očekáváme. Prvním možným argumentem je tvrzení, že taháky žáci vyrábějí, aby se 

na písemný test nemuseli učit. To je však pravda jen u malé populace žáků, jež svým poměrem přímo 

odpovídá výše zmiňované subkultuře jedinců, která využívá taháky při každé možné příležitosti, tzn. 
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12% (resp. 18% pokud zahrneme i jedince nakloněné této možnosti). Více než 80% žáků se však, do 

určité míry, společně s výrobou taháku, testovanou látku učí (téměř 30% žáků vždy). [AN] 

Lze říci, že velkou roli v tom, zdali tahák vyrobit nebo ne, hraje subjektivně vnímaná náročnost 

studované látky. Tři čtvrtiny výběrového souboru jsou nakloněni možnosti, že při rozhodování pro či 

proti výrobě nepovolené pomůcky hledí na obtížnost předmětu. [AL] O něco méně důležitý, nicméně 

ne nepodstatný, je pak vztah žáka k danému předmětu. Necelých 60% dotázaných si tahák píše 

(spíše, resp. výhradně) v předmětech, jež vnímají jako nezábavné a zbytečné. [AM] 

Pozoruhodné je, že 82% respondentů vnímá výrobu taháku jako prostředek samostudia, jelikož si při 

jeho psaní mnohé informace zapamatují. [AO] Tento poznatek lze uvést v souvislost se 

samostudijními zvyklostmi žáků, kteří k memorování látky často využívají metodu vytváření nových 

výpisků z výpisků stávajících (viz kapitola věnovaná samostudiu). 

Opomenout bychom neměli ani časový aspekt. 24% dotázaných žáků váhá nad časovou úsporností 

výroby taháku (oproti učení se), nicméně většina cílové populace je přesvědčena, že tato forma 

podvádění sníží časové dotace věnované přípravě na písemku. [AP] 

Narážíme-li na tématiku výroby, podotkněme, že domácí prostředí při výrobě taháku je využíváno 

zhruba stejně často jako to školní. Rozložení zkoumané populace je v tomto ohledu velice 

rovnoměrné. [AQ] Ze skutečnosti, že 76% respondentů samo sebe zařadilo do prostoru mimo oba 

extrémní póly (vždy s předstihem doma X vždy ve škole) lze usoudit, že patrně záleží na množství 

informací, jež je žádané v taháku obsáhnout. 

Fakt, že taháky bývají často vyráběny přímo ve školních lavicích, přispívá ke skutečnosti, že žáci k jeho 

výrobě převážně využívají klasicky papír a tužku. Ani využití technických prostředků však není 

zanedbatelné. Na počítači nepovolenou pomůcku vytváří (resp. se k této možností přiklání) necelá 

čtvrtina z nich. 12% pak kombinuje „klasickou metodu“ a využívání výpočetní techniky. Ačkoliv 

moderní technologie do výroby taháků určitou měrou zasahují, je třeba zdůraznit, že 41% dotázaných 

nemá s výrobou taháku na PC/notebooku zkušenosti a využívá výhradně vlastní rukou psaných 

poznámek. [AR] 

Zajímavý je pak vliv příchodu a masivního rozšíření mobilních zařízení (telefonů, tabletů apod.) 

s vysokým rozlišením zobrazení na displeji. Ačkoliv výroba taháku s využitím výpočetní techniky 

většinou předchází tisku produktu, tedy finální papírové podobě, 47% žáků má předchozí zkušenost 

s využíváním nepovolené pomůcky v elektronické podobě (odpovědi „spíše elektronická podoba“ a 

„elektronická i psaná/tištěná podoba“). K hledání informací během testování na svých elektronických 

zařízeních se však přiklání jen 12% dotázaných. [AS] Více než polovina žáků, která upřednostňuje 

(resp. výhradně využívá) psané podoby jsou převážně respondenti, jež taháky vytvářejí přímo ve 

škole. Zbytek dotázaných spadajících do této kategorie a fakt, že žádný z žáků nevyužívá výhradně 

elektronické podoby taháku, je možné přičítat jednak velikosti zařízení (v porovnání s listem papíru), 

ale zejména přísné školní politice vzhledem k využívání elektronických zařízení během vyučovací 

hodiny (viz závěry focus groups). 

Mnozí žáci se však přesto necítí být vyvedeni z míry hrozbou sankce. Nepovolenou pomůcku využívají 

přibližně stejně v situacích/předmětech, kdy/kde nehrozí postih za odhalení podvodu, i v situacích, 

kdy riskují přes dopředu známou sankci. Do krajních hodnot („jen když nehrozí postih“ a „bez ohledu 
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na hrozbu postihu“) sama sebe řadí necelá čtvrtina z nich (po 12% v obou kategoriích). [AT] Tento 

fakt přímo souvisí s jejich psychickou (ne)uvolněností při využívání taháků, kdy se necelých 50% 

nachází (spíše) ve stavu naprostého klidu. [AU] Otázkou zůstává, zdali je poměr 50:50 (nervozita:klid) 

produktem „profesionality“ žáků, jejich rozdílných osobností nebo mírných postihů uvalovaných 

pedagogy. 

Shrnutí 

Tahák, očima žáků, figuruje jakožto „pojistka“. Žáci se zpravidla společně s výrobou taháku látku učí. 

Už samotný proces výroby je ve většině případů chápán jako akt samostudia. Důležitým aspektem při 

rozhodování pro či proti výrobě taháku je náročnost předmětu. O něco méně pak jeho subjektivně 

vnímaná zábavnost/kvalita a užitečnost. (Ne)existující hrozba postihu ovlivňuje zhruba polovinu 

z nich. Stejný poměr pak rozděluje žáky do skupin nervózních jedinců a jedinců, které využívání 

nepovolené pomůcky zanechává chladnými. 

Žáci taháky vyrábějí zhruba stejně často doma i ve škole. Přestože obvykle mají zkušenost s jeho 

výrobou za využití výpočetní techniky, častěji sáhnou klasicky po papíru a tužce, resp. elektronický 

text vytisknou. Zhruba polovina z nich taktéž v minulosti vyzkoušela opisování ze svého mobilního 

elektronického zařízení. 

 

5.6.3. Tahák: Neuživatelé 

 

Populace spadající do této kategorie byla, vzhledem k charakteru odpovědí, kdy bylo zaznamenáno 

pouze 18% jedinců odmítajících (rozumějme „nevyužívajících“) tuto formu podvádění [AK], a velikosti 

výběrového souboru, nedostatečná. Oddíl dotazníku věnovaný žákům, jež s využíváním taháku 

nemají zkušenost (strana 4/6), byl navíc správně vyplněn pouze jedním respondentem (z relevantních 

tří). Následující data/odstavec tedy slouží pouze pro ilustraci problematiky. 

Překážkou pro využívání taháku pro respondenta nebyla obava před zbytečnými chybami kvůli 

nervozitě při využívání nepovolené pomůcky, tedy ani související hrozba postihu z odhalení podvodu 

(obě odpovědi „spíše ne“). Dotazovaný taktéž nepředpokládal, že by pro něj výroba taháku byla 

časově náročná (v porovnání s učením se), resp., že by nebyl schopen požadované informace 

v taháku dostatečně rychle vyhledat (obě odpovědi „spíše ne“). Jediný příklon (odpověď „spíše ano“) 

byl zaznamenán ve vztahu ke smyslu memorování se poznatků obecně. Konkrétně u výroku „To, co si 

napíšu na tahák, si nezapamatuji a jednou mi to může chybět.“ (odpověď „spíše ano“). 
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5.7. Závěry dotazníkového šetření: Mimoškolní vzdělávání 
 

Nad rámec školní výuky se vzdělává/v minulosti vzdělávalo necelých 60% dotázaných žáků. [BX] Tato 

poměrně vysoká hodnota poukazuje na fakt, že povinná školní docházka je z hlediska potřeb 

(rozumějme „požadavků“) žáků (resp. jejich rodičů) často nedostatečná. 

Motivaci žáků k využití doučování, vzdělávacího kurzu a obdobných služeb ilustruje souhrnně graf 

[BB]. 

 

Ohledně mimoškolního vzdělávání jsou deváťáci velice pragmatičtí. Smysl služeb v podobě 

vzdělávacích kurzů, doučování apod. a potřebu je využít, spatřují především ve snaze zlepšit si vlastní 

prospěch. Této možnosti nakloněno 76% z nich. V těsném závěsu pak zůstává očekávání nabytí 

praktických vědomostí upotřebitelných v běžném životě (70%) a individuální výuka zaměřena na 

konkrétní problémy/oblast zájmu samotného žáka (taktéž 70%). Oproti tomu, touhu rozšířit své 

obzory a všeobecný rozhled pociťuje o něco méně jedinců, zhruba polovina výběrového souboru 

(53%). Zaměřme se nyní na jednotlivé druhy mimoškolního vzdělávání… 

V polovině školního roku se na přípravný kurz na SŠ chystalo (resp. „již navštěvovalo“, popř. „bylo 

rozhodnuto, že navštěvovat bude“) zhruba třetina dotázaných jedinců. Necelá třetina žáků byla 

naopak rozhodnuta, že přípravný kurz navštěvovat nebude. Zbylí žáci (opět zhruba třetina) jsou 

rovnoměrně rozděleni do skupin dvojice odpovědí „nevím“, kde první tíhne spíše k využití 

přípravného kurzu a druhá spíše předpokládá budoucí nevyužití této služby. [AV] 

Mimo přípravné kurzy, jež svým charakterem předjímají jejich využití žáky posledního (max. 

posledních dvou) ročníků základní školy, využívali žáci v minulosti (z popudů výše uvedené motivace) i 

dalších vzdělávacích služeb. Nejčastěji se jednalo o placené (lektor přes inzerát, známý, soused apod.) 

a neplacené (spolužák/spolužačka, kamarád/kamarádka apod.) doučování. Zkušenost s těmito 

službami uvedlo 24% respondentů. [AW] [AX] Samotní pedagogové (ve svých konzultačních hodinách 

apod., mimo standardní vyučovací hodiny) pak žáky z výběrového souboru doučovali ve 12% 

případů.33 [AY]  A stejný podíl žáků má zkušenost se vzdělávacím kurzem ve specializované agentuře 

(mimo přípravných kurzů na přijímací zkoušky na SŠ), tzn. kurzů cizího jazyka apod. [AZ] 

Zajímavá je pak korelace průměrného prospěchu žáka a zkušeností se vzděláváním nad rámec 

povinné školní výuky. [CD] Zatímco placené a neplacené doučování a (zejména) konzultaci s 

pedagogem jsou častější u žáků se špatným prospěchem, přípravný kurz na SŠ využívají zejména ti s 

lepšími studijními výsledky. 

Pro úplnost doplňme, že žádný ze žáků zkoumané deváté třídy sám osobně nevyzkoušel žádnou 

z Internetových forem pomoci (specializovaná fóra a webové stránky, kam vkládáme konkrétní 

                                                           

 

33
 Výsledek není ovlivněn nedostupností této služby. Pedagogové ZŠ Hostýnská, dle informací poskytnutých 

samotnými žáky, nabízejí konzultace v dostatečné míře. (viz závěry focus groups) 
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dotazy zodpovídané jinými uživateli/lektory). [BA] Překážkou není neexistence portálů tohoto druhu 

v ČR (viz teoretická část textu). Svou roli zde spíše hraje nedostatečná informovanost žáků, která jde 

ruku v ruce s nezájmem (rozumějme „nepotřebou“) o toto službu, jelikož úroveň probírané látky na 

ZŠ není natolik vysoká, aby bylo nutné ji zodpovídat odborníkem, resp. specializovaným jedincem 

(možnost poradit se se spolužákem, rodičem apod.). 

 

Kapitolu věnovanou učení se nad rámec povinné školní docházky uzavřeme srovnáním školního a 

mimoškolního vzdělávání, jejíž výsledky byly získány z analýzy odpovědí na otevřenou otázku pod 

odkazem [BC]. 

 

Mimoškolní vzdělávání (oproti institucionálnímu školnímu) jednoznačně vítězí z hlediska zábavnosti 

podávané látky. Žáci si taktéž často všímají vyšší míry individuality (daného menším počtem žáků) a 

prostoru pro důkladnější vysvětlení. Pragmatičnost kurzů z hlediska postupu na vyšší úroveň 

vzdělávání pak již byla uvedena výše. Zmíněna byla taktéž problematika nejednotné úrovně znalostí 

žáků ve škole (konkrétně v případě cizího jazyka), jíž kurzy svými rozřazovacími testy řeší. 

Shrnutí 

Vzdělávání nad rámec školní výuky je velice časté a poukazuje na nedostatečnost institucionálního 

školského vzdělávání. Této činnosti se žáci zpravidla věnují z pragmatických důvodů (zlepšení 

prospěchu, získání znalostí upotřebitelných v profesním životě). Z toho vyplývá, že největší část z nich 

navštěvuje přípravné kurzy na SŠ (postup na vyšší úroveň vzdělávání, častější u žáků s lepším 

prospěchem), menší část pak má zkušenost s placenými a neplacenými formami doučování (problém 

s prospěchem) a vzdělávacími kurzy soukromých agentur (rozšíření znalostí). Očima žáků je 

mimoškolní vzdělávání zábavnější, individuálnější a pragmatické. Žáci devátých tříd ZŠ k řešení svých 

studijních problémů nevyužívají online-help. 

 

5.8. Závěry dotazníkového šetření: Budoucí plány a vize 
 

Tematikou přípravných kurzů na SŠ narážíme na problematiku budoucích studijních a kariérních 

plánů žáků. Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že většina respondentů měla již představu o tom, zdali se 

chce v budoucnosti ubírat technickým nebo humanitním směrem. 12% žáků bylo doposud 

nerozhodnutých a 22,5% vyjádřilo nižší intenzitu postoje vzhledem k jednomu z obou pólů. [BD] Vyšší 

zastoupení technicky vyhraněných žáků je působeno nepoměrným zastoupením pohlaví ve 

výzkumném vzorku ve prospěch chlapců (viz sociodemografická charakteristika výzkumného vzorku). 

Jak dokazují odpovědi na otevřenou otázku ohledně preferované budoucí pracovní pozice/náplně 

práce, žáci mají poměrně jasnou představu o tom, jakým směrem by se jejich kariéra měla ubírat. 

[BK] Odpověď „nevím“ byla zvolena jen 18% respondentů a jmenované profese pokrývají širokou 

škálu pracovních oborů.  
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Zajímavá je pak situace na poli možného získání zaměstnání v rámci rodiny. 12% dotázaných si je 

jistých, že se pro ně takováto pracovní příležitost nabízí a 17,5%, s určitou mírou skepse, jistou šanci 

cítí. Na druhé straně zhruba polovina výběrového souboru si je jista, že „protekční“ místo nezíská a 

bude si svou kariérní cestu vyšlapat sama. [BE] 

Onou „kariérou“ žáci, v 64% případů, mají na mysli pozici získanou na základě osvědčení o nejvyšším 

ukončeném studiu. Právě tolik jich je totiž nakloněno výroku „Chci se živit tím, co vystuduju.“. 

Mimoškolní aktivitě (sport, umění apod.) by se na profesionální úrovni chtělo věnovat 12% žáků 

(odpovědi „ano“ a „spíše ano“). Zhruba čtvrtina respondentů zůstala mezi těmito póly, což značí, že 

přestože většina dotázaných uvedla v otevřené otázce konkrétní pracovní pozici, je zhruba třetina 

žáků otevřena i kariéře nezaložené na institucionálním školním vzdělání. [BF] 

Fakt, že se žáci na poli směru svých studií necítí být pod vlivem rodičů, dokazuje necelá třetina 

respondentů tvrdící, že o výběru SŠ rozhodují výhradně oni samotní. Sečteme-li tento podíl s podílem 

respondentů tíhnoucích k této odpovědi, dostaneme 70,5% žáků, jež se domnívají, že výběr druhu 

instituce pro navazující vzdělávání závisí především na nich samotných. Žádný z respondentů 

nepociťoval, že by výraznější slovo v otázce SŠ měli jeho rodiče. Zhruba 30% žáků přikládá stejnou 

důležitost vlastnímu názoru i vlivu svých rodičů. [BG] 

Shrnutí 

Většina žáků devátých tříd má jasnou představu o tom, jakým směrem ubírat vlastní studia a čemu by 

se ve své pracovní kariéře chtěla věnovat. Žáci se cítí být zodpovědní za vlastní vzdělávání, přičemž 

zhruba 2/3 z nich předpokládají, že institucionální školní vzdělávání pro ně bude směrodatné a 

upotřebitelné při volbě budoucího zaměstnání. Necelá třetina žáků se pak domnívá, že by se pro ně 

v rodině mohla vyskytnout pracovní příležitost. 

5.9. Závěry dotazníkového šetření: Postoje žáků ve vztahu k reformám a 

implementaci výpočetní techniky do vzdělávání 
 

Téměř polovina žáků institucionální školní vzdělávání chápe jako prostředek seberealizace, zatímco 

druhá polovina pohlíží na školu jako na „nutné zlo“. Skutečnost, že většina respondentů z obou 

„táborů“ vyjádřila nižší intenzitu postoje, však napovídá, že odpověď na tuto otázku řadí žáci do 

prostoru mezi oba póly. [BL] 

Více než třetina dotázaných je přesvědčena, že vysoká škola je podmínkou pro získání dobře 

placeného zaměstnání, a stojí tak v opozici 18% respondentům domnívajícím se o opaku. Necelá 

polovina výběrového souboru však znovu volí odpovědi o nižší intenzitě postoje, jež jsou rovnoměrně 

rozděleny směrem k oběma možnostem. [BM] Z toho lze vyvodit, že ohledně myšlenky VŠ diplomu, 

jakožto vstupenky k prestižní a dobře placené pracovní pozici, jsou mnozí žáci do určité míry skeptičtí. 

S tím nepřímo souvisí i otázka, zdali je vzdělaný člověk ten, kdo ví, kde má co najít, nebo ten, kdo si 

hodně pamatuje? Tato otázka žáky rozdělila do třech přibližně stejně početných táborů zastávající 

první nebo druhý názor a na ty, jež se domnívají, že vzdělaný člověk vyhovuje oběma uvedeným 

charakteristikám. [BN] 
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Zhruba 35% žáků pak preferuje, pokud má učební látku na jednom místě (např. pouze v sešitě). Více 

než polovina dotázaných (53%) však při samostudiu raději kombinuje větší množství informačních 

zdrojů. [BO] Ve srovnání s využíváním jednoho/více informačních zdrojů při práci na referátech a 

projektech (viz kapitola věnovaná samostudiu), jsou tedy k materiálům žáci o něco více kritičtí, jedná-

li se o samostudium. 

Reformy vzdělávání v České republice jsou, mimo jiné, zaměřeny i na učení žáka schopnosti aktivně 

diskutovat a patřičně argumentovat. Z hlediska participace na diskuzi si žáci deváté třídy nevedou 

špatně. 59% z nich tvrdí, že pokud v hodinách diskutují, (spíše) přispívají svým vlastním názorem. 23% 

je zároveň posluchači i účastníky a zbylých 18% (spíše) zaujímá roli pasivního posluchače a naslouchá 

názorům ostatních žáků. [BR] 

O něco horší (z hlediska reforem) je však situace ve vztahu k míře kreativity zadávaných úkolů. Žáci, 

po nichž je/bude vyžadováno tvořit a kombinovat, spíše než jen pasivně přejímat, výrazně 

upřednostňují úkoly s jasně daným zadáním (cvičení v učebnici apod.) před úkoly, kde mohou něco 

samostatně vymýšlet (referát, projekt apod.). Sympatie ke kreativní práci vyjádřilo jen 12% z nich. 

Dodejme však pro úplnost, že třetina výběrového souboru nemá v této problematice jasné 

preference. [BS] 

Žáci poměrně rádi kooperují. Zejména však v případě, potřebují-li oni samotní s něčím pomoci. 47% 

dotázaných v případě, že narazí na problém, s nímž si nejsou s to poradit, raději požádá o pomoc 

svého učitele, kamaráda, rodiče apod. Necelá třetina žáků pak, na základě typu problému, řeší situaci 

sama, resp. se radí, přibližně stejně často. Mírný příklon k samostatnému vyhledávání odpovědi na 

problematickou otázku vyjádřila necelá čtvrtina výběrového souboru, nicméně žádný z dotázaných 

sám sebe nepovažuje za naprosto samostatně operujícího jedince. [BT] 

S mírným příklonem k samostatné práci, volí žáci hodnoty s mírnější intenzitou postoje rovnoměrně 

ve prospěch preference skupinové, resp. individuální práce. Problematika je však přesto polarizuje, 

jelikož prostřední hodnotu značící, že mezi oběma dimenzemi necítí ve svém postoji žádný příklon, 

označil pouze jeden respondent. [BU] Teamová práce tedy vyhovuje zhruba polovině cílové populace. 

Výraznou preferenci vzhledem k práci v kolektivu vyjádřilo 12% respondentů doplněných o 35%, kteří 

se k možnosti participace ve skupině více lidí přiklánějí. Nezanedbatelný je na druhé straně téměř 

čtvrtinový podíl „samotářů“, jež následuje 12% respondentů, kteří spíše preferují práci o samotě. [BV] 

Zcela zjevné jsou pak preference žáků studovat z elektronických studijních materiálů. K tomuto pólu 

tíhnou více než 3/4 dotázaných. Pouze 6% respondentů z výběrového souboru vyjádřilo mírnou 

preferenci jejich tištěné podoby a 18% uvedlo, že jim na podobě materiálu nezáleží. [BP] S tím úzce 

souvisí fakt, že většina žáků (70%) studuje z displeje svého zařízení a necítí potřebu materiály 

tisknout. Přesto se necelá pětina respondentů klaní k možnosti převádění elektronických materiálů 

v jejich hmotnou papírovou podobu. [BQ] Vysvětlení může být hned několik: snadná mobilita 

materiálu v případě, že si žák chce látku zopakovat i ve škole; přísná školní politika ohledně 

elektronických zařízení, resp. související využívání studijního materiálu jako taháku (viz kapitola 

věnovaná podvádění). 
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Shrnutí 

Institucionální školské vzdělávání žáci devátých tříd ZŠ chápou jako oblast střetu možnosti 

seberealizace a nucené povinnosti. Zhruba třetina žáků je přesvědčena, že VŠ diplom předjímá dobře 

placené zaměstnání. Zdali je vzdělaný člověk tím, kdo si hodně pamatuje nebo osobou, která ví, kde 

má požadované informace najít, panuje mezi žáky značná neshoda. K nakládání s informačními zdroji 

se pak váže informace, že více než polovina žáků při samostudiu kombinuje rozličné informační 

zdroje. Vzhledem k implementaci výpočetní techniky do vzdělávání je třeba zmínit fakt, že jsou žáci 

zcela navyklí studovat za využití svých elektronických zařízení, podtrhuje skutečnost, že preferují 

studium z elektronických studijních materiálů před klasickými papírovými. 

V souvislosti s reformami ve vzdělávání v ČR je třeba uvést, že necelých 60% žáků se domnívá, že jsou 

častěji aktivními účastníky diskuze, než pasivními posluchači. Pozitivní je i jejich celkově kladný vztah 

k vzájemné kooperaci. Horší je však situace na poli požadované kreativity, k níž má kladný vztah 

pouze 12% dotázaných žáků. 

 

5.10. Závěry dotazníkového šetření: Postoje žáků ve vztahu k možné 

budoucnosti vzdělávání 
 

Možné změny zásadního rázu, jež by v budoucnosti na poli vzdělávání mohly nastat, žáci vesměs vítají 

(resp. jsou jim spíše nakloněni). Nejméně váhají nad možností svobodného výběru předmětů, pro niž 

se vyslovilo 70% žáků a dalších 18% by takový stav věcí spíše uvítalo. Navzdory tomu, že volba 

termínu testování vlastních znalostí mezi žáky zaznamenala 94% podíl „přívrženců“ potencionální 

změny, 41% respondentů se hlásí k možnosti „spíše ano“. Obdobně je tomu u představy nepovinné 

školní docházky, kde, ačkoliv se taktéž jedná o velice populární výrok, zaznamenáváme vůbec první 

odpověď „určitě ne“. [BH] 

Mírně klesající preference/váhání má co dočinění se samostatnou motivací, která nadšení z výše 

uvedených potencionálních změn systému školního vzdělávání stírá. 88% dotázaných žáků 

předpokládá, že pokud by nemuseli chodit do školy, měli by problém se k učení donutit. [BI] A školní 

docházka pro ně rozhodně neznamená pouze proces vzdělávání… Jak dokazují odpovědi na 

otevřenou otázku zaobírající se touto tématikou, škola je spatřována jako prostor pro sociální život, 

styk s vlastními přáteli. Spontánní odpovědi respondentů vyjadřujících obavy o postrádání učitele pak 

jen znovu potvrzují důležitost úzkého vztahu mezi žákem a pedagogem. [BJ] 

Shrnutí 

Možné budoucí dopady revoluce ve vzdělávání, jakými jsou svobodný výběr předmětu, svobodný 

výběr termínů testování a dobrovolná školní docházka, jsou žáci výrazně nakloněni. Obávají se však 

neschopnosti samostatné motivace a možné ztráty sociálních kontaktů. 
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5.11. Shrnutí analytické části, zodpovězení výzkumné otázky 
 

Jaké jsou zvyklosti a postoje žáků devátých tříd ZŠ ke studiu a samostudiu uvnitř reformujícího se 

školství? 

 

5.11.1.  Studium 

 

Institucionální školské vzdělávání žáci devátých tříd ZŠ chápou jako oblast střetu možnosti 

seberealizace a nucené povinnosti. Zhruba třetina žáků je přesvědčena, že VŠ diplom předjímá dobře 

placené zaměstnání, a necelé 2/3 chtějí získat zaměstnání na základě osvědčení o nejvyšším 

dosaženém vzdělání. 

Žáci ZŠ rádi spolupracují (více níže). Více než polovina žáků se o školních povinnostech spíše 

informuje u svých spolužáků, než ze svých poznámek. Žáci výrazně upřednostňují písemné testování 

před ústním zkoušením. Píšou-li prověrku, nejsou ve stresu, mají čas na rozmyšlenou a mohou snáze 

podvádět. Taktéž jsou raději hodnoceni na základě většího počtu známek. Vzhledem k implementaci 

výpočetní techniky do vzdělávání je pak třeba zmínit fakt, že žáci jsou zcela navyklí studovat za využití 

svých elektronických zařízení. To podtrhuje skutečnost, že preferují studium z elektronických 

studijních materiálů před klasickými papírovými. 

 

5.11.2. Předmět a pedagog 

 

Šetření zpracované pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odhaluje, že absolventy základní 

školy během jejich studií nejvíce těšily hodiny tělocviku, zeměpisu a matematiky. Již zmíněná 

matematika, doplněná o fyziku a chemii, pak taktéž figuruje mezi nejvíce neoblíbenými předměty. 

Jejich očekávání byla převážně pragmatická – nabytí znalostí upotřebitelných při výkonu zaměstnání, 

resp. získání osvědčení o nejvyšším absolvovaném vzdělávání. Spravedlnost, poutavý výklad a celková 

atraktivita vyučování jsou z pohledu veřejnosti s ukončeným (alespoň) základním vzděláním velice 

důležitými prvky kvalitní hodiny. Současní žáci ZŠ pak s důležitostí těchto atributů pedagoga souhlasí 

a přidávají preferenci přátelských vztahů s učitelem. Funkce pedagoga jakožto „staršího poradce, 

zkušenějšího partnera”, v tomto ohledu koresponduje se student-oriented přístupem ke vzdělávání. 

Podstatným faktorem pro (ne)oblíbenost předmětu je tedy role (spravedlivého) učitele a jeho 

schopnost pro předmět zaujmout. Nehumanitní předměty zároveň vyžadují vyšší míru zaujetí a 

schopností samotného žáka. Ačkoliv popularitu předmětu může předurčovat jeho obtížnost a 

bezprostřední vztah žáka, výrazně podstatnějším faktorem je osoba pedagoga a jeho schopnosti. To 

značí skutečnost, že výběr vzdělávacích prostředků de facto předurčuje náš vztah k danému oboru 

lidského vědění. Samotní žáci předmět hodnotí zejména ve vztahu k pedagogovi – především k jeho 

nezaujatosti, vstřícnosti, otevřenosti a poutavosti výkladu. Při hodnocení pedagoga je nutné zvažovat 

i vedlejší vlivy (např. jeho účast na školních exkurzích apod.), jež mezi ním a žáky mohou vytvořit 

pevnější vztahy. Je však nutné si uvědomit, že úzké vztahy žáků a pedagogů nejsou v protikladu k 
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student-centered learningu. Pokud budoucími reformami v přístupu ke vzdělávání vymaníme 

pedagoga z pomyslného středu a namísto role přednášejícího mu přisoudíme roli „facilitator“ 

(konzultant, rádce), je předmětem další diskuze, zdali je v takové situaci záhodné přisoudit mu 

přátelský nebo plně profesionální přístup (reformující se české školství je pak nakloněno prvnímu 

jmenovanému atributu). 

 

5.11.3. Podvádění 

 

Tematický okruh, věnovaný podvádění, odhaluje, že žáci nahlíží na opisování a využívání taháků 

během testování ve škole jako na přirozené. Při opisování zpravidla silně kooperují. Ačkoliv často 

nahlížejí do písemek svých spolužáků (morálně únosnější i pro žáky s dobrými studijními výsledky), 

pro mnohé z nich je stěžejní výroba taháků, která je v extrémních případech chápána jako jediná 

forma přípravy na písemný test. Z učebnic a sešitů žáci opisují méně často. 

Tahák, očima žáků, figuruje jakožto „pojistka“. Žáci se zpravidla společně s výrobou taháku látku učí. 

Už samotný proces výroby je ve většině případů chápán jako akt samostudia. Důležitým aspektem při 

rozhodování pro či proti výrobě taháku je náročnost předmětu. O něco méně pak jeho subjektivně 

vnímaná zábavnost/kvalita a užitečnost. (Ne)existující hrozba postihu ve verdiktu pro/proti ovlivňuje 

zhruba polovinu žáků. Stejný poměr pak rozděluje žáky do skupin nervózních jedinců a jedinců, které 

využívání nepovolené pomůcky zanechává chladnými. Žáci taháky vyrábějí zhruba stejně často doma i 

ve škole. Přestože obvykle mají zkušenost s jeho výrobou za využití výpočetní techniky, častěji sáhnou 

klasicky po papíru a tužce, resp. elektronický text vytisknou. Zhruba polovina z nich taktéž v minulosti 

vyzkoušela opisování ze svého mobilního elektronického zařízení, ačkoliv taková praktika je přísněji 

kontrolována a sankciována. 

 

5.11.4. Mimoškolní vzdělávání 

 

Vzdělávání nad rámec školní výuky je mezi žáky devátých tříd ZŠ velice časté a poukazuje na 

nedostatečnost institucionálního školského vzdělávání. Této činnosti se žáci zpravidla věnují z 

pragmatických důvodů (zlepšení prospěchu, získání znalostí upotřebitelných v profesním životě). Z 

toho vyplývá, že největší část z nich navštěvuje přípravné kurzy na SŠ (postup na vyšší úroveň 

vzdělávání, častější u žáků s lepším prospěchem), menší část má zkušenost s placenými a 

neplacenými formami doučování (problém s prospěchem) a vzdělávacími kurzy soukromých agentur 

(rozšíření znalostí). Očima žáků je mimoškolní vzdělávání zábavnější, individuálnější a pragmatické. 

Žáci devátých tříd ZŠ k řešení svých studijních problémů nevyužívají žádnou z forem online-help. 
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5.11.5. Reformující se školství 

 

Zdali je vzdělaný člověk tím, kdo si hodně pamatuje nebo osobou, která ví, kde má požadované 

informace najít, panuje mezi žáky značná neshoda. Pozitivní skutečností, z hlediska požadavků 

současných reforem školského vzdělávání, je fakt, že 60% žáků se domnívá, že jsou častěji aktivními 

účastníky diskuze, než pasivními posluchači. Jako příhodný se jeví i jejich celkově kladný vztah k 

vzájemné kooperaci. Horší je však situace na poli požadované kreativity, k níž mělo kladný vztah 

pouze 12% dotázaných žáků. 

Většina žáků devátých tříd má jasnou představu o tom, jakým směrem ubírat vlastní studia a čemu by 

se ve své pracovní kariéře chtěla věnovat. Žáci se cítí být zodpovědní za vlastní vzdělávání. Možné 

budoucí dopady revoluce ve vzdělávání, jakými jsou svobodný výběr předmětu, svobodný výběr 

termínů testování a dobrovolná školní docházka, jsou žáci výrazně nakloněni. Obávají se však 

neschopnosti samostatné motivace a možné ztráty sociálních kontaktů. Jako konzervativní 

(rozumějme „tradiční“) se pak jeví skutečnost, že necelá třetina žáků se domnívá, že by se pro ně v 

rodině mohla naskytnout pracovní příležitost. 

 

5.11.6.  Samostudium 

 

Žáci přípravě do školy věnují průměrně 30 až 90 minut. Připravují se zejména doma, nejčastěji ve 

večerních hodinách. Většina žáků taktéž k samostudiu využívá přestávek nebo vyučovacích hodin. 

Žáci se většinou do školy učí memorováním informací. Předříkávají si látku nahlas nebo v duchu, resp. 

vytvářejí nové výpisky z výpisků stávajících. Při samostatném studiu se zpravidla věnují i jiné aktivitě. 

Pro naprostou většinu z nich je jednou z aktivit využívání PC/notebooku a přístup na Internet. S tím 

úzce souvisí skutečnost, že žáci informace vyhledávají téměř výhradně na Internetu. Zhruba polovina 

žáků vypracovává referáty a projekty na základě více informačních pramenů (druhá polovina častěji 

kopíruje informace z jednoho zdroje). O něco lepší je však situace na poli samostatného vzdělávání. 

Více než polovina žáků při samostudiu kombinuje rozličné informační zdroje. 

 

5.11.7. Generalizace, kritické zhodnocení, další výzkum 

 

Relativně malý vzorek populace žáků devátých tříd ZŠ byl detailně zkoumán prostřednictvím úvodní 

focus group (doplněného o rozhovor s metodikem ICT) a navazujícího dotazníkového šetření. Při 

výběru školy (tzn. i třídy) byl kladen důraz na heterogenitu vzorku, dostatečné technické vybavení 

školy a dostupnost mimoškolních vzdělávacích služeb v blízkém okolí. Technické vybavení finálně 

vybrané ZŠ Hostýnské je ve všech uvažovaných charakteristikách, definovaných Českou školní 

inspekcí, nadprůměrné, a žáci ZŠ Hostýnské indikují vysokou uživatelskou zkušenost s využíváním 

výpočetní techniky (zpravidla vyšší než jejich pedagogové). Vzhledem k těmto skutečnostem a s 

přihlédnutím k současnému trendu, nadstandartnímu vybavení pražských základních škol a 

nadstandardní nabídce vzdělávacích služeb a snadné dostupnosti Internetu v našem hlavním městě, 
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představují závěry tohoto šetření stadium transformace českých základních škol, do něhož v 

následujících letech, při zachování tohoto trendu a uvážíme-li limity zobecnitelnosti tohoto šetření, 

méně technicky vybavené školy teprve vstoupí. 

Generalizace zjištění z hlediska procentuálního rozložení v populaci ČR je tedy kvůli semi-

kvalitativnímu charakteru šetření nemožná, resp. svým dosahem nepřesahuje hranice hlavního města 

Praha. Tento výzkum/sonda nicméně, z hlediska pořízených dat, pokrývá široké spektrum objevených 

problematik a směru přidružených postojů a preferencí žáků devátých tříd ZŠ, jimž by případný 

následný kvantitativní výzkum, při uvážení většího výběrového souboru a zastoupení více typů škol, 

mohl přisoudit příslušné podíly v populaci a ověřit tak reliabilitu jeho závěrů. 

Hodnota výzkumu spočívá v aplikaci poznatků o globálně transformujícím se vzdělávání, působených 

masivním rozšířením výpočetní techniky a internetového pokrytí, na české prostředí ZŠ a jeho 

protiváze k šetření České školní inspekce, jelikož se zabývá postoji samotných žáků. Výsledky (s výše 

uvedenými limity) naznačují postoje jedné z prvních generací žáků vzdělávané za využití informační a 

výpočetní techniky po celou dobu jejích studií na základní škole, jež ji (obvykle častěji než ve školních 

lavicích) od dětských let taktéž využívá ve vlastním volném čase. Šetření taktéž neopomíjí uvádět 

množství vedlejších vlivů, jež do konečného formování postojů a preferencí zasahují. 

Závěry šetření tak odhalují skutečnosti s širším dosahem generalizace: vztah mezi učitelem a 

předmětem, charakteristika zábavného předmětu, samostudijní zvyklosti, podvádění; fakta 

(potenciálně) zobecnitelná v rámci hlavního města Prahy: mimoškolní vzdělávání, pasáže věnované 

reformám, budoucí vize žáků; a zjištění aplikovatelná pouze na zkoumanou devátou třídu ZŠ 

Hostýnské: hodnocení pedagogů, hodnocení předmětů (bez nutnosti vazby mezi oběma dimenzemi). 

S přihlédnutím k sociodemografickému složení finálního zkoumaného vzorku je třeba zmínit, že 

výsledky tohoto šetření mohou více charakterizovat postoje mužské části cílové populace. 

 

6. Celkové závěry práce 
 

V této práci jsem prezentoval postoje a zvyklosti žáků devátých tříd ZŠ ke studiu a samostudiu a uvedl 

procesy, jež je formují a/nebo k nimž žáci zaujímají hodnotová stanoviska. Prokázal jsem, že 

institucionální vzdělávací systém v České republice je reformován v duchu student-centered learning 

(jako protiklad teacher-centered přístupu) a převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, čímž 

reaguje na změnu požadavků na pracovním trhu, v podobě specializace. Uvedl jsem výhody a 

nevýhody předpokládané budoucnosti vzdělávání, k níž evropský vzdělávací trend, a tudíž i 

reformující se institucionální školské vzdělávání v ČR, tíhne. Ve vlastním výzkumném šetření jsem 

demonstroval, že zvyklosti a postoje současných žáků devátých tříd spíše korespondují s cíly reforem, 

přičemž největší problém deváťáci spatřují v převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou, 

samostatnému motivování se ke studiu. 

V textu jsem dále uvedl, že pedagogové, ani školy nejsou odsouzeny k zániku, nicméně budou 

reagovat na zmiňované změny požadavků na kvalifikaci, které v současné době dávají prostor jiným, 

než institucionálním školským druhům vzdělávání (osvědčení/certifikace, rekvalifikační/přípravné 
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kurzy apod.), jichž je velké množství, a jež se mezi žáky těší velké oblibě. Prokázal jsem, že k 

mimoškolnímu vzdělávání tíhnou žáci zejména proto, že jim nabízí pragmatické využití a individuální 

přístup, po němž volají, a jež institucionální školský systém nenabízí v dostatečné míře. 

Výzkumné šetření ukázalo, že vztah k předmětu je zejména formován vztahem k pedagogovi 

(potvrzeny závěry výzkumů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), přičemž jsem nastínil 

potenciál moderních technologií, jež jsou schopny „nejlepší pedagogy“ zprostředkovat co největšímu 

množství žáků/studentů a celý proces vzdělávání tak usnadnit. Ukázal jsem, že i na využívání 

výpočetní techniky ve vzdělávání je v probíhající transformaci kladen velký důraz. V této souvislosti 

jsem taktéž poukázal na fakt, že české základní školy jsou zpravidla technikou vybaveny, nicméně 

pedagogové nejsou kvalifikování ani motivováni tyto prostředky využívat. Empirické šetření 

prokázalo, že praktiky a postoje žáků devátých tříd inklinují k využívání výpočetní techniky ve všech 

oblastech studia (studium, samostudium, podvádění), především v podobě využívání Internetu jako 

informačního zdroje. Přesto však žáci nemají zkušenosti s pokročilejším výukovým software nebo 

prostředky e-learningu, jelikož je samostatně nevyhledávají, a ani pedagogy nejsou motivováni 

k jejich využívání. 

V teoretickém textu i ve vlastním výzkumném šetření jsem se ještě věnoval problematice podvádění, 

jež pod koncept studia tematicky spadá. Prokázal jsem, že podvádění ve školních lavicích je velice 

časté, přičemž jeho obliba se zdá být reakcí na nekonzistentnost náplně vyučování a požadavků 

pracovního trhu (tzn. praktická nevyužitelnost poznatků). Potvrdil jsem se, že podvádění je i žáky 

devátých tříd vnímáno jako přirozená součást studia a na výrobu taháku je nahlíženo jako akt 

samostudia, resp. záruku dobrých studijních výsledků.  

 

7. English Summary 
 

7.1. Education transformation 

 

The traditional educational system and general institutional education have been there for more 

than thousand years. This fact implies difficult implementation of a major change. The main features 

of the 'old system' are teacher-centered learning, conservatism (rejecting changes) and distribution 

of knowledge by lectures and through text (written information). 

The first modern transformation of education came with establishment of high schools in the USA. 

These schools put emphasis on practical knowledge and skills, which could be used in labour market, 

rather than giving theoretical lessons. New media, mass expansion of IT and the Internet imply 

another considerable change. Population growth caused generalization but modern technologies 

bring the interest back to individuals. 

The Internet and modern technologies, which we use daily, move us towards the era of education 

laying stress on individuality and personal responsibility for our own education. Current students do 

not have to be limited by time or space, their education is lifelong (they are constantly changing the 
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status of students and workers/employees) and they are taught by methods which meet their needs. 

Educators stand aside and serve as a facilitators, mainly when there's a need of act which can not be 

automatized. 

The trasformation of education reflect itself in the topic of cheating as well. Cribbing or making cribs 

(/cheating sheets) seems to be seen as ethically/morally defensible by pupils and students of 

different age and gender in the USA and in Europe, thus it is widely used. Successful cheaters are 

admired rather than condemned by their peers. Their motivation is clear. Pragmatic students do not 

see any connection between the content of (general and theoretical) school subjects and the needs 

of (specialized and practical) labour market. 

 

7.2. Primary school reform in the Czech Republic 

 

The goals of the reform of education in the Czech Republic go hand in hand with the European trend 

and manifest itself as a reaction to transformation of demands of the labour market. It is focused on 

acquirement of so-called 'key competences'. Pupils should be able to perform with unrestricted 

information sources, rather than remember the subject matter. They also should know how to find 

the information they need. Pupils should be encouraged to co-operate, be creative, express and 

defend their stances, thus set their own goals and values, understand mutual causal links and gain 

usable knowledge. Even though the general Czech public see the level of primary education as high, 

the ongoing reform of education in the Czech Republic is not in public awareness due to insufficient 

publicity. 

Czech primary schools are encouraged to upgrade their IT equipment by the nature of the reform, 

established in so-called 'White Book' (Bílá kniha) [30], and also by the Czech school inspection (Česká 

školní inspekce). And the pupils express positive stances towards IT. Anyway, to use the equipment 

efficiently requires proper implementation of IT into lessons, which seems to be difficult. Czech 

primary education system can be described as one with resources which are adapted and used 

inconveniently. There is a poor qualification and nearly no motivation of the teachers to use IT in 

their lessons. Moreover, the teacher's computer skills are usually lower then the the skills of their 

pupils. 

 

7.3. Trasformation of practices and attitudes of pupils to study and autodidacticism 

(based on the author's personal research) 

 

Ninth grade pupils understand the institutional school education as a spehere of conflict between 

self-realization and compulsory (/forced) duty. Most of the ninth grades have a clear idea about their 

future studies and career plans. They feel to be responsible for their own education and about 2/3 of 

them believe that the institutional school education will be determinant and usable in their future 

occupation choice. 
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The nith grades are well disposed to possible future impacts of the revolution on education, which 

are unrestricted school subject choice, unrestricted examination term choice and non-compulsory 

school attendance. However, they are worried about their inability to motivate/move themselves to 

study. They are afraid of potential loss of social contacts as well. 

The pupils are accustomed to use their electronic devices while studying. They also like to co-

operate. After-school education (or catch-up classes) is widespread among them which points to the 

insufficiency of institutional school education. 

The features of an entertaining lesson chosen by current pupils show a great similarity with 

preferences of graduates.34 The essential factors for (un)popularity of a subject are teacher’s fairness 

and his/her ability to engage pupils and catch their attention. Non-humane subjects also require 

greater personal interest of a student and put more stress on pupil's skills on top of that. Even 

though the popularity of the subject could be predetermined by its difficulty and the attitude of a 

pupil, the personality and abilities of a teacher are much more significant. Pupils relate their rankings 

especially to the teacher, mainly to his/her impartiality, helpfulness, explicitness and attractiveness 

of his/her lectures. 

Pupils spend on average 30-90 minutes daily by doing their homeworks. In most cases, they study at 

home in the evening hours. Most of them also study during the breaks or during regular classes. 

Their most common method is memorizing of information. While self-studying, the pupils are usually 

engaged in another activity. The most common ones are using their PC or laptop to access the 

Internet and/or listening to music. This practice also indicates that pupils search for information 

almost exclusively on the Internet. 

Within the very last topic of this thesis, cheating, it was discovered that pupils see cheating and crib 

using, while being examined at school, as natural. A crib is used as a 'safety measure'. In spite of that 

they make cribs, pupils usually study the curriculum and understand the proccess of creating a crib as 

an act of self-studying. About one half of the examined sample have already been cribbing by using 

their mobile electronic devices. Anyway, these are, due to strict school policy (penalties for using 

them during classes), used less frequently than the common paper design. 

 

7.4. Generalization, critical evaluation and further research 

 

The findings of this research do not represent the entire population due to its semi-qualitative nature 

and small sample. There is a need of furher research to verify them. The contribution of this thesis 

consist in extension of researches held by the Czech School Inspectorate (Česká školní inspekce) with 

the pupil‘s point of view. This thesis indicates current technological trend in institutional education, 

primary education in the Czech Republic and its perception by ninth grade pupils with regards to 

                                                           

 

34
 the comparison is based on a research for the Ministry of Education, Youth and Sports (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy) 
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their attitudes and practices. This paper also shows the ongoing changes in means of education used, 

many influences that affect the stances of pupils towards primary education and subject matter 

taught there. 
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Odborné časopisy 

Periodika „British Journal of Sociology“, „American Journal of Sociology“, „European Journal of 

Psychology of Education“ a „American Educational Research Journal“ sloužily v této práci primárně 

pro revizi aktuálních poznatků na poli vzdělávání, vyhledání další odborné literatury, resp. rozšíření 

obzorů o další poznatky, jimž bylo vhodné věnovat pozornost v dotazníkovém šetření žáků. 

Bílá kniha[30] 

Oficiální dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z roku 2001, který poskytuje 

směrodatná východiska pro vývoj vzdělávací soustavy v České republice a definování budoucích cílů. 
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Mimo uvedení do problematiky reforem jsem v něm obsažené záměry ve svém výzkumu taktéž využil 

pro definici dotazníkových otázek ohledně vnímání školní výuky v kontextu „starého“ a „nového“ 

systému vzdělávání. 

Publikace České školní inspekce 

Úroveň ICT v základních školách v ČR [39] a výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 

2009/2010 [40] svými detailními statistikami napomohly k reprezentativnímu výběru základní školy, 

na jejíchž žácích deváté třídy bylo provedeno dotazníkové šetření a bezprostředně předcházející 

focus group. Výsledky obou šetření taktéž sloužily ke konfrontaci/doplnění mého výzkumu. 

Šetření skrze výzkumnou agenturu STEM/MARK zabývající se vzděláváním 

Poznatky výzkumné činnosti agentury STEM/MARK na poli vzdělávání byly využity ke konfrontaci 

závěrů mého dotazníkového šetření v oblasti (ne)oblíbenosti předmětů a charakteristik kvalitního 

předmětu a pedagoga. 

Dílo Burrhuse Frederica Skinnera 

B.F. Skinner byl americkým behaviorálním psychologem a sociálním filozofem. Ačkoliv z jeho díla ve 

své práci cituji jen výjimečně, zejména v publikacích amerického původu se s ním vyrovnává většina 

autorů, jelikož je považován za klasika i na poli vzdělávání. Jeho teze a myšlenky, jež se v mnohých 

případech ukazují jako nadčasové, v textu většinou cituji v souvislosti s jinou publikací, jež mne na 

jeho dílo odkázala. 

 

Psychology of Academic Cheating[45] 

Tuto publikaci jsem využil především jako komplexní zdroj o dosavadních poznatcích o povaze 

podvádění a motivace k ní na vysokých školách v USA. Ačkoliv je publikace profilována pouze na 

akademické prostředí Spojených států, vzorce chování, předkládané v jejích závěrech, bylo možné 

pozorovat i v českém prostředí u škol základních. 

Cheating in School: What We Know and What We Can Do[44] 

Titul Cheating in School mne přivedl k osobě profesora Dona McCaba (díky četným citacím jeho díla), 

z jehož poznatků ve své práci v kapitole věnované podvádění čerpám. Ve srovnání s výše uvedenou, 

tematicky stejně zaměřenou knihou, nabízí tento text nahlédnutí do problematiky podvádění ve 

všech úrovních vzdělávání (od základního po vysoké) a neopomíjí ani nadnárodní srovnání. 

Publikace věnující se historii vzdělávání 

Pro potřeby sledování vývoje a historického trendu ve vzdělávání mne (mimo jiné) posloužily 

publikace History of Pedagogy [123] z roku 2003 a kniha The History Of Education [56], vydaná v roce 

2004. 
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9. Přílohy 
 

9.1. Seznam příloh 
 

[A] Rozložení respondentú dle pohlaví 

(tabulka) 

[B] Věkové rozložení respondentů 

(tabulka) 

[C] Rozložení celkového hrubého měsíčního příjmu obou rodičů dohromady 

(tabulka) 

[D] Vzdělání matky 

(tabulka) 

[E] Vzdělání otce 

(tabulka) 

[F] Spontánně uváděný nejoblíbenější předmět 

(tabulka) 

[G] Spontánně uváděný neoblíbený předmět 

(tabulka) 

[H] Celkový podíl spontánně uváděných nejoblíbenějších předmětů 

(graf) 

[I] Celkový podíl spontánně uváděných neoblíbených předmětů 

(graf) 

[J] Důvody oblíbenosti předmětu 

(výňatek z datového souboru) 

[K] Důvody nepopularity předmětu 

(výňatek z datového souboru) 

[L] Hodnocení pedagogických schopností učitele – průměrné hodnoty 

(graf) 

[M] Hodnocení zábavnosti předmětu – průměrné hodnoty 

(graf) 
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[N] Hodnocení pedagogických schopností učitele – median 

(graf) 

[O] Hodnocení zábavnosti předmětu – mediány  

(graf) 

[P] Charakteristika kvalitního předmětu – průměrné hodnoty 

(graf) 

[Q] Charakteristika kvalitního předmětu – mediány 

(graf) 

[R] Průměrný počet minut věnovaný přípravě do školy 

(graf) 

[S] Domácí příprava X příprava mimo domov 

(graf) 

[T] Časové zařazení přípravy do školy 

(graf) 

[U] Popis situace při samostudiu 

(výňatek z datového souboru) 

 

[V] Učení se ověřováním poznatků X memorováním se poznatkům 

[W] Předříkávání si látky nahlas X v duchu 

(tabulka) 

[X] Využívání PC/notebooku při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

[Y] Využívání jiných médií než Internetu při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

(graf) 

[Z] Informace z Internetu X informace z literatury 

[AB] Využívání jiných médií než Internetu při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

(tabulka) 

[AC] Vlastní přehled o povinnostech X závislost na informacích od spolužáků 

[AD] Preferování písemného X ústního testování 

[AE] Preferování hodnocení na základě většího množství známek X hodnocení na základě menšího 

počtu známek 

(tabulka) 

[AF] Zdůvodnění preference písemného testování, potažmo ústního zkoušení 

(výňatek z datového souboru) 
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[AG] Dělaní taháků/opisování je podvod X ke studiu patří 

(graf) 

[AH] Opisování ze sešitů a učebnic 

[AI] Opisování od spolužáků 

[AK] Opisování z taháků 

(tabulka) 

[AJ] Jiní opisují ode mne X opisuji od jiných 

(graf) 

 

[AL] Opisování z taháku: role obtížnosti předmětu  

[AM] Opisování z taháku: role vztahu k předmětu  

[AN] Výroba taháku: jen pro jistotu?  

[AO] Výroba taháku: prostředek studia  

[AP] Výroba taháku: časová úspornost  

[AQ] Výroba taháku: doma, s předstihem X ve škole  

[AR] Výroba taháku: elektronicky?  

[AS] Forma taháku  

[AT] Opisování z taháku: role hrozícího postihu  

[AU] Opisování z taháku: nervozita při využívání  

(tabulka) 

[AV] Přípravné kurzy na SŠ 

(graf) 

[AW] Zkušenost s placeným doučováním 

[AX] Zkušenost s neplaceným doučováním  

[AY] Zkušenost s doučováním od pedagoga  

[AZ] Zkušenost se vzdělávacím kurzem ve specializované agentuře  

[BA] Zkušenost s online-help 

(tabulka) 

[BB] Motivace k využití doučování, vzdělávacího kurzu a obdobných služeb 

(graf) 

[BC] Srovnání školního a mimoškolního vzdělávání 

(výňatek z datového souboru) 

[BD] Preferování humanitního X technického studijního oboru  

[BE] (Ne)možnost zaměstnání v rámci rodiny  

[BF] Preference zaměstnání podmíněna studiem X mimoškolní aktivitou  
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[BG] Míra zodpovědnosti za směr budoucího vzdělávání 

(tabulka) 

[BH] Postoje žáků k potenciální budoucnosti vzdělávání, na základě současného trendu 

(graf) 

[BI] Postoje žáků k potenciální budoucnosti vzdělávání, na základě současného trendu – schopnost 

samostatně se motivovat 

(graf) 

[BJ] Kdybych nechodil do školy, postrádal bych… 

(výňatek z datového souboru) 

[BK] Představa o budoucím povolání 

(výňatek z datového souboru) 

[BL] Škola jako povinnost X přínos  

[BM] Finanční benefity na základě VŠ vzdělání  

[BN] Pamatovat si X Umět vyhledat  

[BO] Preference vice informačních zdrojů při studiu X jednoho informačního zdroje  

[BP] Preference tištěných X elektronických studijních materiálů  

[BQ] (Ne)tištění studijních materialů, jež původně existují v elektronické podobě  

[BR] Aktivní X pasivní účast v diskuzi  

[BS] Úkoly s jasně daným zadáním X kreativní úkoly  

[BT] Úkoly s jasně daným zadáním X kreativní úkoly  

[BU] Preference samostatné X skupinové práce  

[BV] Preference práce o samotě X v kolektivu 

(tabulka) 

[BW] Itinerář výzkumného šetření 

(tabulka) 

[BX] Zkušenost se vzděláváním nad rámec školní výuky 

(graf) 

[BY] Vztah známky a hodnocení zábavnosti předmětu 

(tabulka) 

[BZ] Vztah známky a hodnocení pedagoga 

(tabulka) 

[CA] Vztah hodnocení zábavnosti předmětu a hodnocení pedagoga 

(tabulka) 
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[CB] Čas vyplnění dotazníku 

(tabulka) 

[CC] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a využívání jednotlivých způsobů 

podvádění 

(tabulka) 

[CD] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a zkušenost s využitím studia nad 

rámec povinné školní výuky 

(tabulka) 

[CE] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a nejvyššího dosaženého vzdělání 

rodičů 

(tabulka) 

[CF] Srovnání hodnocení zábavnosti předmětu a pedagogických schopností učitele 

(graf) 

[CG] Shluky předmětů na základě prospěchu žáků 

(graf) 

[CH] Samostudijní zvyklosti: typy praktik žáků z hlediska kombinování časových zařazení 

(graf) 

[CI] Detail technického vybavení ZŠ Hostýnská 

(text) 

[CJ] Detail závěrů rozhovoru s metodikem ICT ZŠ Hostýnská 

(text) 

[CK] Detail závěrů focus group 

(text) 
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10. Odkazový aparát 
 

10.1. Přílohy, grafy, tabulky35 
 

[A] Rozložení respondentů dle pohlaví (otázka č.1 v dotazníku) 

Pohlaví četnost % 

Muž 13 76 

Žena 4 24 

Celkem respondentů 17 100 

 

[B] Věkové rozložení respondentů (otázka č.2 v dotazníku) 

Věk četnost % 

14 let 6 35 

15 let 11 65 

 

[C] Rozložení celkového hrubého měsíčního příjmu obou rodičů dohromady (otázka č.30 v dotazníku) 

Celkový hrubý příjem obou rodičů (Kč) četnost % 

20 000 1 5,9 

25 000 1 5,9 

40 000 2 11,8 

47 000 1 5,9 

50 000 2 11,8 

65 000 1 5,9 

70 000 1 5,9 

75 000 1 5,9 

80 000 1 5,9 

85 000 1 5,9 

95 000 1 5,9 

100 000 1 5,9 

130 000 1 5,9 

Nevím, bez odpovědi 2 11,8 

 

 

                                                           

 

35
 Procentuální hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla, resp. (pokud nebylo možné jinak) na jedno desetinné 

místo. 
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[D] Vzdělání matky (otázka č.29 v dotazníku) 

Vzdělání matky četnost % 

SŠ bez maturity 2 12 

SŠ s maturitou 9 53 

VŠ 6 35 

 

[E] Vzdělání otce (otázka č.29 v dotazníku) 

Vzdělání otce četnost % 

SŠ bez maturity 6 35 

SŠ s maturitou 6 35 

VŠ 3 18 

Nevím, bez odpovědi 2 12 

 

[F] Spontánně uváděný nejoblíbenější předmět (otázka č.4 v dotazníku) 

Barevně odlišeny předměty ke srovnání s grafem [G] 

Oblíbený předmět četnost % 

Zeměpis 5 29 

Informatika 4 23 

Sportovní hry 2 12 

Anglický jazyk 2 12 

Matematika 1 6 

Fyzika 1 6 

Český jazyk 1 6 

Tělesná výchova 1 6 
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[G] Spontánně uváděný neoblíbený předmět (otázka č.6 v dotazníku) 

Barevně odlišeny předměty ke srovnání s grafem [F] 

Neoblíbený předmět četnost % 

Matematika 7 41 

Chemie 3 18 

Fyzika 3 18 

Ruský jazyk 2 12 

Anglický jazyk 1 6 

Zeměpis 1 6 

 

[H] Celkový podíl spontánně uváděných nejoblíbenějších předmětů (otázka č.4 v dotazníku)  

Barevně odlišeny předměty ke srovnání s grafem [I]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

23% 6% 

12% 

6% 

6% 

12% 

6% 
Zeměpis

Informatika

Matematika

Sportovní hry

Fyzika

Český jazyk

Anglický jazyk

Tělesná výchova



 
 

 

 

 
Stránka 97 z 136 

 

[I] Celkový podíl spontánně uváděných neoblíbených předmětů (otázka č.6 v dotazníku)  

Barevně odlišeny předměty ke srovnání s grafem [H]

 
 

[J] Důvody oblíbenosti předmětu (otázka č.5 v dotazníku) 

Zeměpis = „fajn učitel, fajn látka“ / „je to docela zajímavý, dobrý učitel“ / „protože na to máme 

výborného učitele, který to dobře vysvětlí“ / „protože rád cestuji“ / „zajímavý vyprávění od učitele“ 

Český jazyk = „protože je zábavný, máme super učitele a mám český jazyk moc ráda a jde mi“ 

Anglický jazyk = „protože to dobře umím“ / „protože v některých slovech jsem napřed a není to tak 

těžký“ 

Matematika = „vždycky mě bavilo počítat a řešit různé příklady“ 

Fyzika = „máme učitele, který nám to vysvětlí dobře“ 

Informatika = „ani nevím, jde to samo“ / „pěkné učivo, práce na PC, dobrý učitel“ / „pracujeme s 

počítačem, a když máme volnou hodinu nebo hotovou práci, můžeme na Internet a dělat si, co 

chceme“ / „přijde mi zajímavý a v téhle době docela důležitý“ 

Tělesná výchova = „dobře vybavená tělocvična, dobrý učitel“ 

Sportovní hry = „protože máme pana učitele K., který je nejlepší a sport mě baví“ / „protože se zde 

sportuje a pohyb mám rád, popravdě hrajeme fotbal“ 

[K] Důvody nepopularity předmětu (otázka č.7 v dotazníku) 

Matematika = „jelikož ničemu z toho nerozumím“ / „matematika mi nikdy nešla, i když jsem se ji 

dlouho učil, stejně jsem zkazil nějakou maličkost a s ní celý příklad“ / „nuda a divná učitelka“ / 

„protože je to nezajímavé počítání“ / „protože to nemáme vůbec vysvětlený a píšeme často testy z 

toho, co jsme skoro neprobrali“ / „učitelka učivo pořádně nevysvětlí“ 

Chemie = „chemie mě nikdy nebavila a ještě k tomu, učitelé toho předmětu zrovna nemusím“ / 

„protože mi to nejde“ / „protože vždycky poměrně látce rozumím, ale když přijde hodina, mám 

problém cokoliv napsat a jsem nervózní“ 

Fyzika = „Někdy nevím, kdy co budem psát za test - máme hodinu jednou tejdně, dva týdny 

probíráme látku a třetí píšem“ / „protože mi nejde a je pro mě těžká" / „těžké učivo, nic nechápu, 

velmi přísný učitel“ 

41% 

18% 

18% 

12% 

6% 
6% 

Matematika

Chemie

Fyzika

Ruský jazyk

Anglický jazyk

Zeměpis
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Ruský jazyk = „je to jazyk, který nemám rád“ / „nejhorší jazyk, který mě mohl kdy potkat“ 

Anglický jazyk = „protože mi jazyky moc nejdou, podle mého názoru naše paní učitelka neumí moc 

učit“ 

Zeměpis = „zeměpis mi nejde, i když se doma učím, nemůžu se v hodině skoro nic vzpomenout“ 

[L] Hodnocení pedagogických schopností učitele – průměrné hodnoty (otázka č.11 v dotazníku)) 

 
1= Hodně špatný učitel, 4= Skvělý učitel 

[M] Hodnocení zábavnosti předmětu – průměrné hodnoty  (otázka č.8 v dotazníku) 

 
 1 = Hodně nudný , 4 = Hodně zábavný 
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[N] Hodnocení pedagogických schopností učitele – mediány (otázka č.11 v dotazníku) 

  
1= Hodně špatný učitel, 4= Skvělý učitel 

[O] Hodnocení zábavnosti předmětu – mediány (otázka č.8 v dotazníku) 

 
1 = Hodně nudný , 4 = Hodně zábavný 
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[P] Charakteristika kvalitního předmětu – průměrné hodnoty (otázka č.9 v dotazníku) 

1= Určitě ano, 4=Určitě ne 

[Q] Charakteristika kvalitního předmětu – mediány (otázka č.9 v dotazníku) 

1 2 3 4

Zábavná forma

Porozumění látce

Možnost přezkoušení

Všichni zapojeni

Nenáročná domácí příprava

Praktické využití

Předmět spojen s vlastními zájmy

Střídání činností

Pozornost v hodinách

Využívání technického vybavení učebny

Pedagog poskytuje/odkazuje na veškerou testovanou látku

Kamarádský přístup pedagoga

Elektronická komunikace a posyktování studijních materiálů

Kreativní náplň předmětu

Možnost napadení/zpochybnění výkladu

Možnost participace na soutěžích a projektech

Spravedlnost, nezaujatý přístup

1 2 3 4

Zábavná forma
Porozumění látce
Možnost přezkoušení
Všichni zapojeni
Nenáročná domácí příprava
Praktické využití
Předmět spojen s vlastními zájmy
Střídání činností
Pozornost v hodinách
Využívání technického vybavení učebny
Pedagog poskytuje/odkazuje na veškerou testovanou látku
Kamarádský přístup pedagoga
Elektronická komunikace a posyktování studijních materiálů
Kreativní náplň předmětu
Možnost napadení/zpochybnění výkladu
Možnost participace na soutěžích a projektech
Spravedlnost, nezaujatý přístup
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[R] Průměrný počet minut věnovaný přípravě do školy (otázka č.12 v dotazníku) 

 
vodorovná osa = počet minut, hodnota uvnitř grafu = počet žáků 

[S] Domácí příprava X příprava mimo domov (otázka č.15 v dotazníku, 4.výrok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

1 

7 

1 1 

10 30 45 60 90 120

47% 23% 12% 12% 6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Připravuji se doma

Spíše doma

Obojí / ani jedno

Spíše mimo domov

Připravuji se mimo domov
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[T] Časové zařazení přípravy do školy (otázka č.17 v dotazníku) 

 

[U] Popis situace při samostudiu (otázka č.13 v dotazníku) 

 

(1) „čím víc si to čtu, tím víc si pamatuju, např. si to přečtu třikrát“ 

(2) „čtu si to nahlas, pak si to lépe pamatuju + někdy to i přepíšu a pak např. doplňuji“ 

(3) „Furt si to opakuju dokola a většinou si to zapamatuju“ 

(4) „já se učím před tím, než jdu spát, rozsvítím si lampičku a učím se, protože přes den mám svoje 

koníčky, a tím teda školu stíhám kolem 21:00, než přijdu z fotbalu“ 

(5) „Jasně, že jo, podívat, ofotit, do hlavy, zavřít a jít do školy“ 

0% 6% 

53% 

41% 

12% 

12% 

35% 

41% 

6% 

24% 

41% 

29% 

12% 

35% 

24% 

29% 

12% 

23% 

47% 

18% 

12% 

23% 

47% 
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59% 

29% 

0% Vždycky, skoro vždycky

Často

Málokdy

Nikdy
4 
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3 

Od vnitřní po vnější obruč 

(1) O volných hodinách 

(2) Ráno, před školou 

(3) Odpoledne, po škole 

(4) O víkendu, během dne 

(5) Během vyučovacích hodin 

(6) Večer před spaním 

(7) O přestávkách 
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(6) „jo, přepíšu si to na tahák, a tím se to docela naučím“ 

(7) „nejdřív si to napíšu, a pak si opakuju to, co si zapamatuju, pak zkusím nějaké cvičení“ 

(8) „nejdříve si látku přečtu, snažím se jí porozumět (popřípadě si vyhledám na netu bližší souvislosti 

a informace, které mi látku více přiblíží), a poté se snažím alespoň něco z dané látky zapamatovat“ 

(9) „normálně si čtu v učebnicích a taky na Internetu“ 

(10) „obvykle mi stačí, když si látku párkrát přečtu, a pak to zkusím říct vlastnímy slovy“ 

(11) „snažím se porozumět a pochopit látku“ 

(12) „z látky si při učení dělám nové zápisky“ 

(13) „stále si to číst a opakovat dokola, říkám si slovíčka nahlas“ 

[V] Učení se ověřováním poznatků X memorováním se poznatkům (otázka 15. V dotazníku, 1.výrok) 

[W] Předříkávání si látky nahlas X v duchu (otázka 15. V dotazníku, 2.výrok) 

  
Určitě 

výrok vlevo 
Spíše výrok 

vlevo 
Obojí / ani 

jedno 
Spíše výrok 

vpravo 
Určitě výrok 

vpravo 
  

Procvičování 6% 18% 35% 29% 12% 
Memorování 

se 

Předříkání si 
nahlas 

18% 35% 6% 18% 23% 
Říkání si v 

duchu 

 

[X] Využívání PC/notebooku při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

(otázka 14. v dotazníku, 1.výrok) 

[Y] Využívání jiných médií než Internetu při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

(otázka 14. v dotazníku, 2.výrok) 

 
  

12% 

65% 

17% 

6% 

35% 

53% 

6% 
6% 

Vždycky, skoro vždycky

Často

Málokdy

Nikdy

Jiná média PC/notebook 
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[Z] Informace z Internetu X informace z literatury (otázka 15. v dotazníku, 5.výrok) 

[AB] Využívání jiných médií než Internetu při samostudiu pro aktivity nesouvisející se samostudiem 

(otázka 15. v dotazníku, 6.výrok) 

 
Určitě 

výrok vlevo 
Spíše výrok 

vlevo 
Obojí / ani 

jedno 
Spíše výrok 

vpravo 
Určitě výrok 

vpravo  

Informace z 
Internetu 

70,5% 23,5% 0% 6% 0% 
Informace 
z literatury 

Jeden zdroj 
informací 

0% 53% 0% 18% 29% 
Více zdrojů 
informací 

 

[AC] Vlastní přehled o povinnostech X závislost na informacích od spolužáků 

(otázka 15. v dotazníku, 3.výrok) 

[AD] Preferování písemného X ústního testování (otázka 15. v dotazníku, 8.výrok) 

[AE] Preferování hodnocení na základě většího množství známek X hodnocení na základě menšího 

počtu známek (otázka 15. v dotazníku, 7.výrok) 

 

Určitě 
výrok 
vlevo 

Spíše 
výrok 
vlevo 

Obojí / 
ani jedno 

Spíše výrok 
vpravo 

Určitě 
výrok 

vpravo 
 

Přehled o 
povinnostech 

23,5% 11,8% 11,8% 41,1% 11,8% 
Bez přehledu o 
povinnostech 

Písemný test 70,5% 17,5% 6% 0% 6% Ústní zkoušení 

Větší počet 
malých testů 

41% 41% 6% 6% 6% 
Menší počet 
velkých testů 

 

[AF] Zdůvodnění preference písemného testování, potažmo ústního zkoušení (otázka 16. v dotazníku) 

 

Preferuje písemný test 

(1) „je ticho, nekoukají se na mě všichni, jak stojím před tabulí, a když něco nevím, je tu soused, který 

někdy poradí a já zase jemu“ 

(2) „když je něco písemně, můžu se vracet k otázkám a promyslet je (popř. se poradit =)), kdežto u 

tabule je každý sám za sebe a musí souvisle mluvit“ 

(3) „když jsem před tabulí, tak to všechno zapomenu (nervy), při testu se líp opisuje“ 

(4) „když píšu, tak nejsem tolik nervózní jako u tabule“ 

(5) „lepší, než když mě u tabule zkouší člověk, který to neumím“ 

(6) „nejsem tak nervózní, jako u tabule“ 

(7) „písemné zkušení je lepší, protože píšeme všichni, a to znamená, že mi nikdo nevěnuje tolik 

pozornosti a já jsem klidná a mohu v klidu psát“ 

(8) „protože při testu se můžeš občas někoho zeptat, dá se opisovat, taháky, a hlavně při tom 

zkoušení jseš víc nervózní“ 
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(9) „při testu se můžu kdykoliv poradit, můžu se zeptat spolužáka“ 

(10) „radši napíšu test, než abych stála vystresovaná před tabulí“ 

(11) „radši píšu test, protože se člověk líp cítí v lavici, než u tabule, kde vám učitel dává dodatečné“ 

(12) „upřímně jsem zkoušený nebyl, ani nepamatuju, ale testy mi vyhovují, vždy jsem připravený, 

takže je to pohoda“ 

(13) „při ústním zkoušení jsem ve stresu, u testu taky, ale ne tak jako při zkoušení“ 

(14) „neslyší to moji spolužáci, takže jsem víc v klidu a nic mě nevyrušuje ani nestresuje“ 

 

Bez preference 

(1) „při písemce nemůžu opisovat a při zkoušení jsem v nervozitě“ 

(2) „tak u písemky můžeš opisovat, nikdo ti to nezkontroluje, a ústního zkoušení tě učitel alespoň 

opraví a někdy přimhouří oko“ 

 

Preferuje ústní zkoušení 

(1) „protože testy/písemky stresují“ 

[AG] Dělaní taháků/opisování je podvod X ke studiu patří (otázka 18. v dotazníku, 2.výrok) 

 

[AH] Opisování ze sešitů a učebnic (otázka 19. v dotazníku, 1.výrok) 

[AI] Opisování od spolužáků (otázka 19. v dotazníku, 2.výrok) 

[AK] Opisování z taháků (otázka 19. v dotazníku, 3.výrok) 

 
 

12% 12% 41% 35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dělaní taháku/opisování
je podvod
Spíše podvod

Obojí / ani jedno

Spíše ke studiu patří

Dělání taháku/opisování
ke studiu patří

0% 

35% 

53% 

12% 

0% 

53% 41% 

6% 
12% 

35% 

35% 

18% 

Vždycky, skoro vždycky

Často

Málokdy

Nikdy

Ze sešitů, z učebnic 

Z taháků Od spolužáků 
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[AJ] Jiní opisují ode mne X opisuji od jiných (otázka 18. v dotazníku, 1.výrok) 

 

[AL] Opisování z taháku: role obtížnosti předmětu (otázka 20. v dotazníku, 4.výrok) 

[AM] Opisování z taháku: role vztahu k předmětu (otázka 20. v dotazníku, 3.výrok) 

[AN] Výroba taháku: jen pro jistotu? (otázka 20. v dotazníku, 2.výrok) 

[AO] Výroba taháku: prostředek studia (otázka 20. v dotazníku, 1.výrok) 

[AP] Výroba taháku: časová úspornost (otázka 20. v dotazníku, 5.výrok) 

[AQ] Výroba taháku: doma, s předstihem X ve škole (otázka 20. v dotazníku, 7.výrok) 

[AR] Výroba taháku: elektronicky? (otázka 20. v dotazníku, 8.výrok) 

[AS] Forma taháku (otázka 20. v dotazníku, 8.výrok) 

[AT] Opisování z taháku: role hrozícího postihu (otázka 20. v dotazníku, 6.výrok) 

[AU] Opisování z taháku: nervozita při využívání (otázka 20. v dotazníku, 6.výrok) 

 

Určitě 
výrok 
vlevo 

Spíše 
výrok 
vlevo 

Obojí / 
ani 

jedno 

Spíše 
výrok 

vpravo 

Určitě 
výrok 

vpravo 
 

Zároveň se učí 29% 29% 24% 6% 12% 
Aby se učit 

nemusel 

Obtížné předměty 35% 41% 18% 0% 6% 
Všechny 

předměty, bez 
ohledu 

Nezábavné, zbytečné 
předměty 

35% 23,5% 18% 23,5% 0% 
Všechny 

předměty, bez 
ohledu 

Při výrobě si 
mnohézapamatuje 

35% 47% 6% 12% 0% 
Při výrobě si moc 

nezapamatuje 

Výroba časově 
srovnatelná s učením 

0% 24% 0% 29% 47% 
Výroba časově 

úsporná 

Domácí výroba 6% 29% 35% 12% 18% Výroba ve škole 

Výroba na PC 12% 12% 12% 23% 41% Psaní v "v ruce" 

Využívání psané 
podoby 

12% 41% 35% 12% 0% 
Využívání 

elektronické 
podoby 

Jen když nehrozí postih 12% 29% 12% 35% 12% 
I přes hrozbu 

postihu 

18% 6% 41% 35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jiní ode mne opisují

Spíše opisují ode mne

Obojí / ani jedno

Spíše opisuji od jiných

Opisuji od jiných
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Nervozní při používání 6% 18% 23,5% 29% 23,5% 
V klidu při 
používání 

 

[AV] Přípravné kurzy na SŠ (otázka 22. v dotazníku) 

 

[AW] Zkušenost s placeným doučováním (otázka 22. v dotazníku, 1. výrok) 

[AX] Zkušenost s neplaceným doučováním (otázka 22. v dotazníku, 2. výrok) 

[AY] Zkušenost s doučováním od pedagoga (otázka 22. v dotazníku, 3. výrok) 

[AZ] Zkušenost se vzdělávacím kurzem ve specializované agentuře (otázka 22. v dotazníku, 4. výrok) 

[BA] Zkušenost s online-help (otázka 22. v dotazníku, 5. výrok) 

 

 

 

35% 

18% 
18% 

29% Navštěvuje, přihlášen,
rozhodnut
Spíše ano

Spíše ne

24% 

76% 

24% 

76% 

12% 

88% 

12% 

88% 

0% 

100% 

Ano

Ne

Placené doučování  

Neplacené doučování  

Doučování od pedagoga  

Vzdělávací kurz  

Online help  
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[BB] Motivace k využití doučování, vzdělávacího kurzu a obdobných služeb (otázka 24. v dotazníku) 

 

[BC] Srovnání školního a mimoškolního vzdělávání (otázka 25. v dotazníku) 

(1) „dávají nám hodně materiálů, důkladněji probírají látku, snaží se, aby nás to bavilo - příprava 

zabírá více času, než samotná škola - ve škole mi chybí rodilí mluvčí cizího jazyka“ 

(2) „dělají to asi zábavnější formou“ 

(3) „Já si myslím, když mám doučování, tak se toho naučím víc, protože se koukáme do očí“ 

(4) „lektoři na přípravných kurzech, myslím si, dávají příklady, cvičení podobná, jaká budou v 

testech/přijímačkách“ 

(5) „mají na kurzech více času, než učitelé ve škole“ 

(6) „Nechodím na doučování“ 

(7) „nevím“ 

(8) „řekl bych, že když tam není moc žáků, mají víc času, aby se věnovali každému“ 

(9) „tak asi ve třídě je 20 lidí, a při doučování jen jeden, takže to asi líp vysvětlí a můžu se ho na 

všechno zeptat“ 

(10) „v přípravkách si s námi povídají jako kámoši, ale mám radši profesionálnější jednání“ 

18% 

35% 

41% 

6% 

12% 

53% 

29% 

6% 

29% 

41% 

24% 

6% 

53% 

23% 

12% 

12% 

Určitě jo

Spíš jo

Spíš ne

Určitě ne

Od vnitřní po vnější obruč 
(1) Něco víc, než nabízejí 
ve škole 
(2) To, co mi dělá problém, 
individuální přístup 
(3) Něco praktického, pro 
život 
(4) Zlepšení prospěchu 

1 

2 

3 

4 
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(11) „ve škole chybí tolik pozornosti (ta individualita)“ 

(12) „Většinou je to zábavnou formou, děti, které tam chodí jsou na stejné úrovni a nikdo není 

napřed, díky rozdělení tříd podle stupně znalosti (např. AJ)“ 

[BD] Preferování humanitního X technického studijního oboru (otázka 27. v dotazníku, 1.výrok) 

[BE] (Ne)možnost zaměstnání v rámci rodiny (otázka 27. v dotazníku, 4. výrok) 

[BF] Preference zaměstnání podmíněna studiem X mimoškolní aktivitou (otázka 27. v dotazníku, 3. 

výrok) 

[BG] Míra zodpovědnosti za směr budoucího vzdělávání (otázka 27. v dotazníku, 2. výrok) 

 

Určitě 
výrok 
vlevo 

Spíše 
výrok 
vlevo 

Obojí / 
ani jedno 

Spíše 
výrok 

vpravo 

Určitě 
výrok 

vpravo 
 

Humanitní směr 17,5% 17,5% 12% 6% 47% Technický směr 

Možnost 
zaměstnání v 

rodině 
12% 17,5% 17,5% 6% 47% 

Bez možnosti 
zaměstnání v rodině 

Živit tím, co 
vystuduje 

35% 29% 24% 6% 6% 
Živit něčím jiným 

(sport, umění apod.) 

Střední školu 
rozhodují rodiče 

0% 0% 29,5% 41% 29,5% 
Střední školu volí 

žák 
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[BH] Postoje žáků k potenciální budoucnosti vzdělávání, na základě současného trendu (otázka 31. v 

dotazníku, do 3. výroku včetně) 

 

[BI] Postoje žáků k potenciální budoucnosti vzdělávání, na základě současného trendu – schopnost 

samostatně se motivovat (otázka 31. v dotazníku, 4. výrok) 

 

 

59% 

29% 

6% 

6% 

53% 41% 

6% 0% 

70% 

18% 

12% 
0% 

Určitě jo

Spíš jo

Spíš ne

Určitě ne

Od vnitřní po vnější obruč 
(1) Nepovinná školní 
docházka (jen v případě 
individuální potřeby) 
(2) Volba termínu testování 
vlastních znalostí 
(3) Možnost svobodného 
výběru předmětů 

65% 

23% 

12% 0% 

Určitě jo

Spíš jo

Spíš ne

Určitě ne

1 

2 

3 
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[BJ] Kdybych nechodil do školy, postrádal bych… (otázka 32. v dotazníku) 

(1) „asi kamarádi a nějací učitelé“ 

(2) „asi kámoši“ 

(3) „báječní učitelé, které jsem tu poznal - jsou fajn, hlavně Stenly, Stolda, Siči a Vestič“ 

(4) „kamarádi“ 

(5) „kamarádi (kolektiv)“ 

(6) „kamarádi, kolektiv“ 

(7) „kolektiv a kamarádi, kteří bydlí daleko a jinak bych se s nima neviděl“ 

(8) „maturita“ 

(9) „sám vím, že bych byl vypatlanej a chyběly by mi dvě kámošky“ 

(10) „samozřejmě kamarádi!!! a dokonce i nějací učitelé“ 

(11) „Spolužáci, učitelé“ 

(12) „určitě vzdělání, byl bych za blbečka“ 

[BK] Představa o budoucím povolání (otázka 28. v dotazníku) 

(1) „dělat v cestovní kanceláři“ 

(2) „elektrikář, slaboproud“ 

(3) „Chci být obchodník nebo management“ 

(4) „chci jít na informační technologie a pracovat u televize“ 

(5) „chtěla bych být ortodontkou a nebo učitelkou na 1.stupni“ 

(6) „kuchař, popř. vařit ve vlastní restauraci“ 

(7) „mělo by se týkat psaní nebo mluvení (popř. obojí dohromady) - žurnalistika, spisovatel apod.“ 

(8) „např. přebrat firmu a věnovat se restauracím nebo nějaká reklamní kancelář“ 

(9) „nejraději bych se chtěl živit fotbalem, ale pokud se mi té šance nepodaří využít, tak bych chtěl 

být ajťák“ 

(10) „po SŠ bych chtěl jít na VŠ, chtěl bych být elektrotechnik, po VŠ možná ing., dělat někde u 

velkých strojů“ 

(11) „podnikatel s restauracemi apod.“ 

(12) „při výběru bych bral ohled na vydělané peníze, takže primář na soukromé klinice? pohoda (1) 

jahoda!“ 

(13) „psychologie, zvěrolékařka, architektka“ 

(14) „rád bych byl v garáži, opravoval, tmelil, přezouval, chromoval auta - časem bych se chtěl stát 

podnikatelem v autech“ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Stránka 112 z 136 

 

[BL]  Škola jako povinnost X přínos (otázka 26. v dotazníku, 10. výrok) 

[BM] Finanční benefity na základě VŠ vzdělání (otázka 26. v dotazníku, 8. výrok) 

[BN] Pamatovat si X Umět vyhledat (otázka 26. v dotazníku, 9. výrok) 

[BO] Preference vice informačních zdrojů při studiu X jednoho informačního zdroje (otázka 26. v 

dotazníku, 7. výrok) 

[BP] Preference tištěných X elektronických studijních materiálů (otázka 26. v dotazníku, 1. výrok) 

[BQ] (Ne)tištění studijních materialů, jež původně existují v elektronické podobě (otázka 26. v 

dotazníku, 2. výrok) 

[BR] Aktivní X pasivní účast v diskuzi (otázka 26. v dotazníku, 4. výrok) 

[BS] Úkoly s jasně daným zadáním X kreativní úkoly (otázka 26. v dotazníku, 5. výrok) 

[BT] Úkoly s jasně daným zadáním X kreativní úkoly (otázka 26. v dotazníku, 11. výrok) 

[BU] Preference samostatné X skupinové práce (otázka 26. v dotazníku, 3. výrok) 

[BV] Preference práce o samotě X v kolektivu (otázka 26. v dotazníku, 6. výrok) 

 

Určitě 
výrok 
vlevo 

Spíše 
výrok 
vlevo 

Obojí / 
ani jedno 

Spíše 
výrok 

vpravo 

Určitě 
výrok 

vpravo 
 

Do školy chodím, 
protože se něco 

naučím 
6% 41% 6% 35% 12% 

Do školy chodím, 
protože musím 

VŠ = dobře placené 
zaměstnání 

35% 23,5% 0% 23,5% 18% 
VŠ ≠ placené 
zaměstnání 

Vzdělaný si hodně 
pamatuje 

6% 29% 35% 12% 18% 
Vzdělaný ví, kde 

má co najít 

Raději se učím z vice 
zdrojů 

12% 41% 12% 23% 12% Raději jeden zdroj 

Přispívá svým 
názorem 

12% 47% 23% 12% 6% 
Poslouchá názory 

ostatních 

Jasně dané zadání 18% 35% 35% 6% 6% Kreativní úkol 

Hledám odpověď 
sám 

0% 23,5% 29,5% 35% 12% 
Požádám něhoko 

o pomoc 

Samostatná práce 18% 35% 6% 29% 12% Skupinová práce 

Raději pracuji 
sám/sama 

23,5% 12% 17,5% 35% 12% 
Raději pracuji v 

kolektivu 
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[BW] Itinerář výzkumného šetření 

 

20.10. – 1.11. 2011 

výběr zkoumaného vzorku cílové populace 

1.11. – 13.11. 2011 

vytvoření scénáře focus group 

příprava doplňkových otázek na metodika ICT 

revize scénáře focus group 

dohoda s vedením ZŠ Hostýnská 

sběr souhlasu zákonných zástupců žáků 

14.11. 2011 

uskutečnění focus group 

uskutečnění rozhovoru s metodikem ICT 

14.11.-21.11. 2011 

vyhodnocení výsledku focus group 

 

21.11. 2011 - 4.1. 2012 

tvorba dotazníku 

pilotáž dotazníku 

 

4.1. 2012 

sběr dat 

4.1.2012-4.3.2012 

čištění dat 

analýza dat 

11.3.-18.3. 2012 

sumarizace závěrů výzkumu 

[BX] Zkušenost se vzděláváním nad rámec školní výuky (včetně přípravných kurzů na SŠ) 

 

41% 

59% 

Ne

Ano
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[BY] Vztah známky a hodnocení zábavnosti předmětu (předpoklad nepřímé úměry: (negativně) 

rostoucí známka ≠ rostoucí (pozitivní) hodnocení předmětu) 

  Počet případů Korelace  

Známka - český jazyk & Český jazyk = zábava 17 -,459  

Známka - anglický jazyk & Anglický jazyk = zábava 17 ,250  

Známka - ruský jazyk & Ruský jazyk = zábava 17 -,120  

Známka - matematika & Matematika = zábava 17 -,278  

Známka - fyzika & Fyzika = zábava 17 -,477  

Známka - dějepis & Dějepis = zábava 17 ,000  

Známka - chemie & Chemie = zábava 17 -,188  

Známka - přírodopis & Přírodopis = zábava 17 -,212  

Známka - zeměpis & Zeměpis = zábava 17 -,555  

Známka - společenské vědy & Společenské vědy = zábava 17 -,344  

Známka - informatika & Informatika = zábava 17 -,099  

Známka - hudební výchova & Hudební výchova = zábava 17 ,393  

Známka - výtvarná výchova & Výtvarná výchova = zábava 17 N/A  

Známka - tělesná výchova & Tělesná výchova = zábava 17 -,169  

Známka - pracovní činnosti & Pracovní činnosti = zábava 15 N/A  

Známka - sportovní hry & Sportovní hry = zábava 15 -,071  

Známka - stolování, stravování & Stolování, stravování = zábava 9 -,236  

(1="Hodně nudný", 2 = "Spíš nuda", 3="Spíš zábava, 4="Hodně zábavný") 

N/A = v takto označených předmětech jsou všichni žáci hodnoceni známkou 1, resp. předmět nestudují 

(není tedy možné provést výpočet korelačního koeficientu) 
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[BZ] Vztah známky a hodnocení pedagoga (předpoklad přímé úměry: (negativně) rostoucí známka = 

rostoucí (negativní) hodnocení učitele) 

  Počet případů Korelace  

Český jazyk = pedagog & Známka - český jazyk 17 ,201  

Anglický jazyk = pedagog & Známka - anglický jazyk 17 -,081  

Anglická konverzace = pedagog & Známka - anglická konverzace 10 N/A  

Ruský jazyk = pedagog & Známka - ruský jazyk 17 ,022  

Matematika = pedagog & Známka - matematika 17 ,304  

Fyzika = pedagog & Známka - fyzika 17 ,619  

Dějepis = pedagog & Známka - dějepis 17 ,028  

Chemie = pedagog & Známka - chemie 17 ,523  

Přírodopis = pedagog & Známka - přírodopis 17 ,635  

Zeměpis = pedagog & Známka - zeměpis 17 ,371  

Společenské vědy = pedagog & Známka - společenské vědy 17 -,133  

Informatika = pedagog & Známka - informatika 17 -,040  

Hudební výchova = pedagog & Známka - hudební výchova 17 ,297  

Výtvarná výchova = pedagog & Známka - výtvarná výchova 17 N/A  

Tělesný výchova = pedagog & Známka - tělesná výchova 17 ,122  

Pracovní činnosti = pedagog & Známka - pracovní činnosti 15 N/A  

Sportovní hry = pedagog & Známka - sportovní hry 15 ,071  

(1="Skvělý učitel", 2="Docela dobrý učitel", 3="Spíš špatný učitel", 4="Hodně špatný učitel") 

N/A = v takto označených předmětech jsou všichni žáci hodnoceni známkou 1, resp. předmět nestudují 

(není tedy možné provést výpočet korelačního koeficientu) 
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[CA] Vztah hodnocení zábavnosti předmětu a hodnocení pedagoga (předpoklad nepřímé úměry: 

rostoucí (pozitivní) hodnocení předmětu ≠ rostoucí (negativní) hodnocení učitele) 

  Počet případů Korelace  

Český jazyk = zábava & Český jazyk = pedagog 17 -,350  

Anglický jazyk = zábava & Anglický jazyk = pedagog 17 ,194  

Anglická konverzace = zábava & Anglická konverzace = pedagog 10 ,258  

Ruský jazyk = zábava & Ruský jazyk = pedagog 17 -,185  

Matematika = zábava & Matematika = pedagog 17 -,600  

Fyzika = zábava & Fyzika = pedagog 17 -,250  

Dějepis = zábava & Dějepis = pedagog 17 -,545  

Chemie = zábava & Chemie = pedagog 17 -,706  

Přírodopis = zábava & Přírodopis = pedagog 17 -,528  

Zeměpis = zábava & Zeměpis = pedagog 17 -,362  

Společenské vědy = zábava & Společenské vědy = pedagog 17 -,344  

Informatika = zábava & Informatika = pedagog 17 -,760  

Hudební výchova = zábava & Hudební výchova = pedagog 17 ,130  

Výtvarná výchova = zábava & Výtvarná výchova = pedagog 17 ,071  

Tělesná výchova = zábava & Tělesný výchova = pedagog 17 -,671  

Pracovní činnosti = zábava & Pracovní činnosti = pedagog 15 -,424  

Sportovní hry = zábava & Sportovní hry = pedagog 15 ,071  

(Pedagog: 1="Skvělý učitel", 2="Docela dobrý učitel", 3="Spíš špatný učitel", 4="Hodně špatný učitel") 

(Předmět: 1="Hodně nudný", 2 = "Spíš nuda", 3="Spíš zábava, 4="Hodně zábavný") 
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[CB] Čas vyplnění dotazníku 

Čas vyplnění minuty 

Průměr 29,9 

Medián 29 

Minimum 22 

Maximum 41 

 

[CC] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a využívání jednotlivých způsobů 

podvádění (předpoklad nepřímé úměry: (negativně) rostoucí známka ≠ snižující se intenzita 

podvádění) 

  Počet případů Korelace (Pearson)  

Tahák & Průměrná známka 17 -,223  

Ze sešitu, učebnice & Průměrná známka 17 -,200  

Od spolužáka & Průměrná známka 17 -,125  

(1="Vždycky, skoro vždycky", 2 = "Často", 3="Málokdy“, 4="Nikdy") 

[CD] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a zkušenost s využitím studia nad 

rámec povinné školní výuky. 

  Počet případů Korelace (Kendall*)  

Přípravný kurz 17 +,196  

Placené doučování 17 -,145  

Neplacené doučování 17 -,279  

Konzultace s pedagogem 17 -,351  

*průměrný studijní prospěch transformován do podoby ordinální proměnné 
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[CE] Vztah průměrné známky za všechny studované předměty a nejvyššího dosaženého vzdělání 

rodičů. 

 Vzdělání rodiče / Prospěch Vzdělání matky Vzdělání otce 

Pearson -,375 -0,080 

Spearman -0,239 -0.064 

Kendall -0,191 -0,012 

(1="ZŠ", 2 = "SŠ bez maturity", 3="SŠ s maturitou“, 4="VŠ") 

 

[CF] Srovnání hodnocení zábavnosti předmětu a pedagogických schopností učitele 

(pro nedostatek dat vyloučeny volitelné předměty / předměty vyučované tímtýž pedagogem odlišeny 

barvou) 
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Chemie 

Přírodopis 

Informatika 

Zeměpis 

Český jazyk 

Společenské vědy 

Tělocvik 

Anglický jazyk 

Dějepis 

Hudební výchova 

Matematika 

Výtvarná výchova 

Ruský jazyk 

Fyzika 

Český jazyk 

Společenské vědy 

Zeměpis 

Fyzika 

Anglický Jazyk 

Hudební výchova 

Ruský jazyk 

Chemie 

Přírodopis 

Informatika 

Tělocvik 

Dějepis 

Matematika 

Výtvarná výchova 

Zábavnost předmětu 

Hodnocení pedagoga 
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[CG] Shluky předmětů na základě prospěchu žáků 

pro nedostatek dat vyloučeny volitelné předměty / předměty vyučované tímtýž pedagogem odlišeny 

barvou / průměrný prospěch žáka uveden v závorce pod předmětem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

(1,0) 

Výtvarná výchova 

(1,0) 

Tělocvik 

(1,0) 

Společenské vědy 

(1,1) 

Dějepis 

 (1,4) 

Informatika 

(1,3) 

Ruský jazyk 

(1,6) 

Anglický jazyk 

(1,8) 

Chemie 

(1,9) 

Český jazyk 

(2) 

Fyzika 

(2,2) 

Přírodopis 

(1,8) 

Matematika 

(2,4) 

Zeměpis 

(2,4) 



 
 

 

 

 
Stránka 121 z 136 

 

[CH] Samostudijní zvyklosti: typy praktik žáků z hlediska kombinování časových zařazení  

 

[CI] Detail technického vybavení ZŠ Hostýnská 

Dle tematické zprávy České školní inspekce „Úroveň ICT v základních školách v ČR“ [39], z roku 2009, 

se Česká republika se svým technickým vybavením základních škol nachází zhruba uprostřed pole 

evropských zemí. Na první pohled vyšší stupeň vybavenosti malých škol je způsoben jejich zvýšenou 

podporou v rámci historického (již ukončeného) projektu Internet do škol. Jedním z atributů při 

hodnocení školy je i počet žáků na 1 PC, které se v průměru rovná 7,9 počítače na 100 žáků (3,9 PC / 

100 žáků na malých školách a 8,5 PC / 100 žáků na velkých školách).36 [46] 70,8 % využívaných PC 

uvnitř škol je připojeno do společné místní sítě (LAN37), tzn. také k Internetu. 45,2% základních škol 

                                                           

 

36
 Klasifikace České školní inspekce definuje velkou školu jako školu s více než 100 žáky (malá škola je tedy 

školou do 100 žáků včetně) 
 
37

 Z anglického „local area nework“. LAN označuje počítačovou síť na malém geografickém území (domácnost, 
firma, škola apod.). 
 

Ráno, před školou 

 

Během 

vyučovacích hodin 

 

O volných 

hodinách 

 

Odpoledne, 

po škole 

 

O víkendech, 

během dne 

 

O přestávkách 

 

Večer před spaním 
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v ČR je vybaveno ADSL38 a 36,5% poskytuje svým žákům přístup k Internetu (případně dalším 

službám) prostřednictvím WiFi39. [47] 

Dle kategorizace České školní inspekce ZŠ Hostýnská náleží do kategorie velkých škol (100 žáků a 

více). Poskytuje ADSL připojení (dostupné pomocí LAN na všech PC) a WiFi pokrytí po celé škole a 

jejím areálu, jež mohou žáci využívat o přestávkách na svých zařízeních. Z celkového počtu 66 

osobních počítačů se 27 PC nachází v učebnách informatiky. V ZŠ Hostýnské se nacházejí 2 učebny 

informatiky: tzv. „stará“, jež je vybavena 13 osobními počítači s rokem výroby 2002-2004 a tzv. 

„nová“ s nadstardandně výkonným technickým vybavením nepřesahující stáří 3 let (rok výroby 2009-

2011). 14 PC se nachází v dalších specializovaných učebnách (odborná učebna zeměpisu apod.), kde 

jsou dostupné k práci samotných žáků. Ostatní počítače se (doplněny o notebooky, tiskárny a 

kopírky) nacházejí na učitelských pracovištích v jednotlivých učebnách a třídách, v kabinetech a 

kancelářích. Ve třídách pak ještě nalezneme projektory, plazmové, LCD40 i starší CRT41 televize a 13 

interaktivních tabulí.42 Počet PC/100žáků na ZŠ Hostýnská je roven 16,6 (450 žáků). ZŠ Hostýnská je 

tedy ve všech uvažovaných charakteristikách technicky nadprůměrně vybavenou základní školou. 

 

 

[CJ] Detail závěrů rozhovoru s metodikem ICT ZŠ Hostýnská 

 

Funkčnost PC v závislosti na dovednostech žáků 

poukazování na vyšší uživatelskou zkušenost žáků před zkušenostmi jejich pedagogů 

Díky tomu, že počítače jsou dnes pro žáky dnes předmětem denní potřeby, skončily problémy s 

nutností odstraňovat nefunkčnost z důvodu neodborného zacházení ze strany žáků, případně s jejich 

pokusy měnit konfiguraci PC (zabezpečení apod.). „Horší je to s učitelskými PC…“ dodává metodik ICT 

jedním dechem. 

                                                           

 

38
 Z anglického „Asymmetric Digital Subscriber Line“. ADSL zjednodušeně označuje vysokorychlostní připojení 

k Internetu. Asymetrie je promítána ve skutečnosti, že stahování dat (download) je rychlejší než nahrávání dat 
(upload), což vyhovuje potřebám běžných uživatelů. 
 
39

 Wi-Fi (Wireless LAN) označuje bezdrátovou komunikaci zařízení v počítačových sítích. Ve školách, 
v domácnostech, na pracovištích, v kavárnách, na veřejných prostranstvích apod. je využívána primárně pro 
připojení k Internetu bez nutnosti fyzického zapojení počítače. 
 
40

 z anglického „liquid crystal display“, hovorově nový typ „tenké“ televize 
 
41

 z anglického „cathode ray tube“, hovorově starší typ „tlusté“ televize 
 
42

 Poznatky zjištěny na základě rozhovoru s metodikem ICT ZŠ Hostýnská. 
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Podvádění v učebnách informační a výpočetní techniky, spolupráce 

poukazování na nutnost individuálního přístupu a spolupráce 

Disky jsou sdíleny dle přístupových práv (různý přístup pro žáky a učitele). Žáci nejsou podrobeni 

klasickému testování, ale vypracovávají jednotlivé úkoly dle probírané látky. Možnosti podvádění, 

přeposlání apod. velice pravděpodobně probíhají, nicméně metodik ICT v tom nespatřuje zásadní 

problém. „Ty žáky během jejich každotýdenní práce znám natolik dobře, že stejně vím, co v každém 

je, jaké jsou jeho limity. Takže při výsledné klasifikaci se toto zúročí. Navíc, jednotlivé úlohy jsou 

natolik individuální, že moc podvádět nejde. A vzájemná rada mezi spolužáky? To je z mého hlediska 

OK… Absolutně v pořádku a, myslím, i výchovné.“ 

Využívání Internetu jako informačního zdroje 

poukazování na nutnost reakce na změny v přístupu k nakládání s informačními zdroji ve vzdělávání 

Možnost přístupu na Internet je povolena i během testování. „Internet jako každodenní součást 

našeho života funguje i v informatice. Když se hodí využít ho při výuce informatiky nebo při 

vypracování nějaké úlohy, žáci i vyučující to berou jako samozřejmost. Příklad… Měli předvést, že umí 

zamknout nějaké buňky v Excelu. Žák už nevěděl, jak se to dělá, tak to „vygooglil“. Bral jsem to, že to 

je v pořádku.“ 

[CK] Detail závěrů focus group 

 

Fakta o žácích zkoumané deváté třídy na ZŠ Hostýnská 

Žáci při podávání referencí na jednotlivé vyučované předměty zaměňují pojmy „kvalitní“ a „zábavný“. 

Jejich přístup nicméně neodpovídá heslu „škola hrou“, spíše poukazuje na pedagogické schopnosti 

učitele, který by měl být autoritou, ale zároveň vlídný a otevřený diskuzi ohledně probírané látky. 

Ona zábavnost/kvalita je tedy vnímána jako předávání zajímavých informací, jejich konfrontace a 

uvedení v kontext reálného života. Přestože žáci uvádějí, že pragmatičnost nemusí být nutně 

přítomna, zdá se být taktéž stěžejním faktorem (viz závěry dotazníkového šetření). 

Při volbě druhého povinného cizího jazyka byla žákům nabídnuta možnost vybrat si mezi německým a 

ruským jazykem. Více hlasů nakonec obdržel ruský jazyk. Jeho těsné vítězství však vedlo 

k nespokojenosti zhruba poloviny nynější třídy. Předpokládá se tedy, že tato skutečnost má vliv na 

výsledné hodnocení popularity předmětu (viz závěry dotazníkového šetření). 

 

Fakta o pedagozích ZŠ Hostýnská 

Tentýž pedagog vyučuje následující předměty43: 

                                                           

 

43
 Pohlaví pedagoga je uváděno z důvodu reference v závěrech šetření. 
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muž  = Tělesná výchova / Společenské vědy / Český jazyk 

muž  = Chemie / Přírodopis / Informační a výpočetní technika (zároveň metodik ICTZŠ Hostýnská) 

žena (třídní učitelka) = Anglický jazyk / Ruský jazyk / Hudební výchova 

muž  = Fyzika / Pracovní činnosti 

muž  = Zeměpis / Seminář ze zeměpisu / Tělesná výchova (pouze chlapci) 

žena = Stolování, stravování / Tělesná výchova (pouze dívky) 

Všichni pedagogové na ZŠ Hostýnská jsou povinni nabízet konzultační hodiny. Přestože časové dotace 

těchto hodin jsou dostatečné, žáci jen výjimečně konzultují své studijní dotazy s pedagogy. Raději 

požádají o pomoc spolužáka (neporozumění) nebo využijí internetového vyhledávače, zpravidla 

Googlu (absence informace). Někteří pedagogové nabízejí i konzultaci prostřednictvím e-mailu. 

Na ZŠ Hostýnská neexistují váhy jednotlivých známek. Konečné zohlednění (hovorově) „malých“ a 

„velkých“ známek je ponecháno na úsudku pedagoga. Tato skutečnost může mít vliv na citlivější 

vnímaní spravedlnosti hodnocení pedagogů samotnými žáky. 

Pedagogové přísně dodržují zákaz využívání elektronických přístrojů (zejména mobilních telefonů) 

během hodiny. To může mít vliv na upřednostňování tradičních papírových forem taháků před 

elektronickými. 

Na zážitkové zájezdy, jichž ZŠ Hostýnská každý rok pořádá několik, jsou žáci často doprovázeni učiteli 

Informační a výpočetní techniky a Českého jazyka, což se může odrážet i v jejich osobním hodnocení 

žáky. 

 

Fakta o ZŠ Hostýnská 

ZŠ Hostýnská disponuje širokým sportovním zázemím. Uvnitř a v areálu školy se nachází fitness 

centrum, dvě tělocvičny, dvě sportovní hřiště (jedno zastřešované nafukovací halou na podzim a v 

zimě), jedno dětské hřiště, atletický okruh, plocha pro vrh koulí. ZŠ Hostýnská je taktéž častým 

účastníkem meziškolních sportovních klání. Ačkoliv se její žáci pravidelně zúčastňují obvodních 

soutěží, znalostních olympiád i dalších akcí, sportu je, dle samotných žáků, přikládána vysoká váha. To 

může mít ve svých důsledcích vliv na výraznější polarizaci „příznivců“ a „odpůrců“ sportu v hodnocení 

tělovýchovných předmětů. 

 

Další fakta zohledňovaná při tvorbě dotazníku 

Diskuze s žáky prozradila, že na poli využívání Internetu jako studijního informačního zdroje je pro ně 

stěžejní internetový vyhledávač Google a svobodná webová encyklopedie Wikipedia (její česká 

verze). Ze skutečnosti, že žádné další konkrétní, pravidelně navštěvované internetové portály nebyly 

zmíněny, lze vyvodit, že k využívání jiných portálů se žáci dostávají pouze prostřednictvím 
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fulltextového vyhledávání 44 . Zastoupení konkrétních portálů je pak marginální, resp. velice 

individuální (pokud se nejedná o stránku doporučovanou, vyžadovanou nebo vytvářenou samotným 

pedagogem). Tato hypotéza byla následně potvrzena účastníky diskuze.  

V souvislosti s podváděním žáci uvedli, že získání testových otázek z minulých let (např. od 

absolventů školy, od žáků z vyššího ročníku apod.), z důvodu jejich každoročních obměn (resp. jejich 

spontánní tvorbě pedagogem), není na ZŠ Hostýnská v žádném z předmětů možné. Stejně tak není 

možné využít oficiálních testů z učitelských učebnic apod., jelikož je žádný z pedagogů, kteří učí/v 

minulosti učili v této deváté třídě, nevyužívá. Na základě těchto skutečností tedy byly, z části 

dotazníku věnující se podvádění, vyřazeny otázky věnující se této problematice. 

 

Mimo výše uvedených skutečností sloužila focus group k vytvoření výčtu studovaných předmětů, 

ověření relevance navrhovaných otázek, případně k definování nových otázek z oblastí, jež byly 

z důvodu dosavadní neznalosti obecné situace, resp. podmínek na ZŠ Hostýnská, opomíjeny. A 

v neposlední řadě byla při průběhu focus groups věnována pozornost slovní zásobě, jíž žáci využívají. 

Na základě těchto zjištění byla následně uzpůsobena i forma jazykových prostředků v otázkách 

samotného dotazníku. 

 

                                                           

 

44
 Vyhledávání v předem indexované databázi, jež urychluje zobrazení výsledků pro určitý řetězec znaků. 

V současné době způsob fungování naprosté většiny internetových vyhledávačů. 
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