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Abstrakt 

Cílem této disertační práce je analyzovat vybrané faktory ovlivňující proces osvojování si 

cizího jazyka žákem ve školním i mimoškolním prostředí a porovnání tří strategií při hodnocení 

jazykových znalostí a dovedností. 

Výzkumné šetření je realizováno smíšeným kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Data 

byla získána z dokumentů, dotazníků a částečně řízených rozhovorů. Respondenty byli kandidáti 

státních jazykových zkoušek a žáci středních škol, skládající novou státní maturitní zkoušku. 

Výsledky ukazují statisticky významné vztahy mezi formálním hodnocením učitelem, 

výsledkem standardizovaných zkoušek a sebehodnocením žáků a dalšími faktory, jako věk zahájení 

studia cizího jazyka, používané učební materiály a zda cizí jazyk vyučoval český učitel nebo rodilý 

mluvčí. Tato zjištění mohou poskytnout zpětnou vazbu, kterou mohou ke strategickým změnám při 

dosahování cílů v jazykovém vzdělávání využít žáci, učitelé a zkoušející. 

Klíčová slova: cizí jazyk, sumativní hodnocení, formativní hodnocení, sebehodnocení, jazykové 

znalosti a dovednosti 

 

Abstract 

The purpose of this doctoral thesis is to analyse chosen factors involved in foreign language 

acquisition, compare three types of assessment strategies of foreign language knowledge and skills to 

look for correlations between students´ outcomes, their school and out-of-school background and 

time factors.   

In this mixed research study the data collected from documents, questionnaires  

and semi-structured interviews were analysed. State language examination candidates and upper-

secondary students who were to take the new state school-leaving examination are involved in the 

study. 

The results show statistically significant relationship between the formal assessment by the 

teachers, through standardised examinations and by self-evaluation and factors as age when the 

learners started the foreign language learning, learning materials used and teachers´ background.  

These findings may be used to provide feedback for strategic changes in study achievements to 

students, teachers and examiners. 

Key words: foreign language, summative evaluation, formative assessment, self-evaluation, 

language knowledge and skills 
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Učení se cizím jazykům jako cesta 

 Cílem osvojování si jednoho či více cizích jazyků by mělo být jejich praktické využití  

v životě jedince. Jazykové znalosti a dovednosti žáka jsou ověřovány například při zkoušení, 

testy či standardizovaným hodnocením se snahou o co největší objektivitu. Tato je limitována 

použitými metodami, aktuálními požadavky společnosti, současným stavem vědění a úrovní 

technických prostředků, které jsou pro ověřování jazykových znalostí a dovedností v dané chvíli 

k dispozici.  

 Provedeným šetřením byly zjišťovány determinanty, které se podílejí nebo mají vliv  

na úspěšné zvládnutí jazykových znalostí a dovedností žáky, kteří se učí cizí jazyk.  

Bylo sledováno jejich vlastní hodnocení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností  

v porovnání s formálním hodnocením učitele známkou na vysvědčení a hodnocením  

u standardizované jazykové zkoušky.  

 Determinanty jsou založené na: 

- čase (např. počet hodin v učebním plánu); 

- interakci (např. klima, postoje, hodnocení, kdo mluví: učitel – žák); 

- učiteli (např. vyučovací styl, použité metody, hodnocení, motivace, práce s učivem, 

názory, postoje, zátěž); 

- žákovi (např. sociální charakteristiky, pohlaví, vzdělanost rodičů); 

- obsahu vzdělávání (např. rozsah a obtížnost učiva, chronologie učebnice, postoje žáků 

a učitelů). 

 Znalosti těchto činitelů lze využít obecně při podpoře žáků, učících se cizí jazyk,  

i specificky, například při jejich přípravě k jazykovým zkouškám a pro praxi. Pokud lze 

předpokládat, že zvýšení povědomí o vlastní úrovni jazykových znalostí a dovedností a 

schopnost je možné správně vztáhnout k obecně přijímaným jazykově-komunikačním 

požadavkům, povede toto k objektivnějšímu sebehodnocení a k přiměřenější konfrontaci sebe 

sama s požadavky okolního světa. Jak ukážeme dále, schopnost reálného sebehodnocení vede 

také ke stanovování efektivních cílů jedincem a zdá se, že zvyšuje i úspěšnost jejich dosahování 

a jistotu používání, neboť „známky nesdělují žádné absolutní pravdy. Kdo má dobré výsledky v 
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matematice, nemusí ještě umět dobře počítat. A kdo má špatnou známku z angličtiny, může si 

přesto na dovolené ve Velké Británii celý den skvěle povídat s ´domorodci´.“
1
 

 Respondenty byli kandidáty státní jazykové zkoušky, která patří mezi zkoušky uznávané 

jako standardizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a usnesením vlády  

č. 410/ 2000.
2
 Přihlásit se může každá osoba bez povinnosti studovat na dané škole. V současné 

době se někteří z těchto kandidátů připravují ve speciálních kurzech, organizovaných 

jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky či dalšími subjekty, které se specializují 

na jazykovou výuku. Kandidáty SJZ jsou často i žáci jednoletého denního jazykového studia 

(tzv. pomaturitní studium, podle vyhlášky MŠMT ČR č. 183/1998 Sb. nahrazené a aktuálně 

účinné vyhlášky č. 252/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Řada kandidátů však není 

studenty školy, na které SJZ skládá. V minulosti byla tato skutečnost ještě mnohem výraznější. 

Převážnou většinu kandidátů SJZ v naší studii tvořily „osoby z vnějšku“, bez vztahu 

k organizující jazykové škole, které se ke složení SJZ pouze přihlásily. Jedná se tedy o velice 

cenný vzorek obecně a plošně mapující situaci v jazykovém vzdělávání v České republice. 

 V době plánování naší studie v roce 2001 byl do českého jazyka přeložen Evropský 

referenční rámec, který si teprve začínal hledat svou cestu mezi pedagogy i žáky. Standardy a 

standardizace výstupů jazykového vzdělávání, zkoušek, apod. se staly významnými pojmy a 

začaly být intenzivně studovány a rozvíjeny až v poslední době. Stejně tak se vyvíjely požadavky  

na stanovování jazykových kvalifikačních požadavků (předpokladů) a prokazování jazykové 

kvalifikace. Předkládaná studie přináší zajímavé výsledky, které jsou součástí procesu učení se 

cizímu jazyku. 

 První sběr dat se uskutečnil před téměř 10 lety. Od té doby se rozvinuly a vyvinuly nové 

metody, a také přístupy ke zkoumání, technické možnosti i pojetí, zpracování a prezentace 

výzkumu. Tam, kde to bylo možné, jsme se přizpůsobili dnešnímu stavu. Například jsme doplnili 

studii o orientační vzorek žáků, kteří budou skládat novou státní maturitní zkoušku. Z důvodu 

kontinuity jsme vycházeli z původních dotazníků a záměrů práce. V textu jsme také ponechali 

některé autentické pasáže, které dokumentují reálnou dostupnost informací v daném čase. 

V porovnáních s dneškem byla dostupnost dokumentů, přehledů a jejich zpracování podstatně 

                                                 
1
 Helms, W.: Lépe motivovat  - méně se rozčilovat. Praha: Portál, 1996, s. 68; Jílková, J.: Supporting Children with 

Specific Learning Difficulties (SpLD) in Czech Schools. In: Perspectives, British Council, 2001 
2
 Dostupné z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/cizi_jaz/dot_pril.html, 

http://aplikace.msmt.cz/htm/lrrozhodnutiMSMTcj20583_05.htm, www.msmt.cz/file/17527_1_1/ 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/cizi_jaz/dot_pril.html
http://aplikace.msmt.cz/htm/lrrozhodnutiMSMTcj20583_05.htm
http://www.msmt.cz/file/17527_1_1/
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omezenější. Taková byla tehdejší realita a z ní badatelé vycházeli. Domníváme se, že jsou 

nedílnou součástí této práce, ačkoliv jsme práci relevantně doplnili a aktualizovali. 

Pokud by sběr dat byl prováděn dnes, odrážel by současné trendy a stupeň poznání. 

Uskutečnil se však již na počátku nového tisíciletí a odpovídá tehdejšímu pojetí. Předkládané 

výsledky jsou velice cenné, neboť přispívají k poznání historického vývoje jazykového 

vzdělávání a odrážejí reálný stav v minulosti. Díky tomu umožní následným studiím porovnání 

se současným stavem a zkoumání důsledků zaváděných změn, včetně odrazu zvýšení povědomí 

o způsobu vlastního studia, sebehodnocení a zavádění standardů. 

 

 Při zpracovávání této studie považujeme za nejvhodnější použití následujících metod,  

které se navzájem prolínají a úzce spolu souvisejí: 

 monografická metoda - spočívající ve zpracování použité literatury a jiných pramenů; 

 induktivní metoda - od jednotlivých informací postupně přecházíme k obecnějším 

údajům  

a vytváříme co možná nejpřesnější obraz skutečnosti; 

 deduktivní metoda - na základě vlastních poznatků doplňujeme a upřesňujeme chybějící 

údaje; 

 přímá metoda - na základě pramenů týkajících se přímo studovaného jevu sestavujeme 

vlastní studii; 

 nepřímá metoda - doplňujeme fakty z dokreslujících zpráv; 

 historická metoda - studujeme skutečnosti, které se staly v průběhu historického vývoje; 

 komparativní metoda - porovnáváme fakta z většího množství zdrojů; 

 analýza - podrobujeme získané materiály rozboru a jejich zhodnocení; 

 syntéza a interpretace - spojujeme poznatky, zpracováváme je a časově zařazujeme  

a provádíme jejich výklad. 

.  
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1. Pozadí studie  

 "Raději mluvit s chybami než mlčet bez chyb." 

M. Zbranková
3 

 Záměrem disertační práce je teoreticky, a provedenou studií i prakticky, přispět  

k výzkumu jazykového vzdělávání v oblasti cizích jazyků se zaměřením na faktory a jejich 

aspekty ovlivňující nabývání a osvojování si jednotlivých jazykových znalostí a dovedností a 

jejich prokazování při formálním či standardizovaném hodnocení a sebehodnocení.  

 Jazykové vzdělávání je součástí základního vzdělávání a je významnou složkou 

současného života každého jedince. Každý se s ním setkává buď jako vzdělávaná osoba či jako 

vzdělavatel a každý v souvislosti s ním sleduje nejrůznější cíle, obsahy i prostředky, které  

k osvojení si daného jazyka vedou. Zvládnutí cizího jazyka na určité úrovni představuje 

důležitou formu schopnosti jedince komunikovat v dnešním rychle se měnícím světě a  

ve společnosti a je předpokladem úspěšné mobility a pracovního uplatnění.  

 K osvojení si cizího jazyka přispívá řada faktorů, které často spolupůsobí společně, a tyto 

faktory mohou různou měrou proces osvojování si cizího jazyka ovlivňovat (např. učitel  

ve škole, učební materiály, rodinné zázemí, výjezd do zahraničí, setkání či setkávání se s osobou 

mluvící daným cizím jazykem). Některé z těchto faktorů mohou zároveň být motivací k širšímu 

či častějšímu využití cizího jazyka). V této disertační práci se pokoušíme vysledovat, zda některé  

z nich lze zobecnit. Sledovány jsou vztahy, vzájemné souvislosti a vazby mezi hodnocením 

jazykových dovedností samotným žákem a jejich formálním hodnocením učitelem nebo jiným 

hodnotitelem. Formálně, se snahou dosáhnout co největší objektivity, jsou znalosti a dovednosti 

žáka ověřovány zejména při zkoušení, testy či standardizovaným hodnocením (příkladem je 

například standardizovaná zkouška maturitní nebo jazyková státní či mezinárodní). 

 Osvojování cizího jazyka se uskutečňuje vědomě, případně i nevědomě. Je realizováno 

zejména ve škole, dále například v příhraničních oblastech, v bilingvních rodinách, poslechem 

cizojazyčného vysílání rozhlasu, sledováním televizního vysílání (v minulosti zejména 

slovenština) může být cizí jazyk vstřebáván i mimovolně. V těchto uvedených situacích se 

obvykle osvojení druhého jazyka považuje za běžné. G. R. Tucker (1981) uvádí, že “na světě je 

                                                 
3
 Zbranková, M.: Evropské jazykové portfolio – motivace, reflexe a sebehodnocení žáků. Dostupné z:  

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/908/EVROPSKE-JAZYKOVE-PORTFOLIO---MOTIVACE-REFLEXE-A-

SEBEHODNOCENI-ZAKU.html/. Publikováno: 14. 09. 2006. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/908/EVROPSKE-JAZYKOVE-PORTFOLIO---MOTIVACE-REFLEXE-A-SEBEHODNOCENI-ZAKU.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GS/908/EVROPSKE-JAZYKOVE-PORTFOLIO---MOTIVACE-REFLEXE-A-SEBEHODNOCENI-ZAKU.html/


 

 
13 

více lidí mluvících dvěma jazyky než jedním, a více studentů, kteří si vyberou nebo musí vybrat 

školu, kde se vyučuje ve druhém nebo později osvojeném jazyce spíše než v jazyce mateřském”.  

 Osobní zkušenost s osvojováním si cizího jazyka bez jeho cíleného učení se mají i naši 

občané. V době Československa sledovali televizní i rozhlasová vysílání vedená společně 

českými a slovenskými moderátory. Tato expozice dvěma jazykům mnohým umožnila 

bezproblémovou komunikaci mezi mluvčími dvou jazyků: českého a slovenského. Lidé obvykle 

mluvili každý svým mateřským jazykem. Tedy člověk české národnosti česky a člověk 

slovenské národnosti mu odpovídal slovensky. Vzájemně si obvykle dobře rozuměli. Ze 

současné praxe vidíme, že mladší generace, které slovenštině nebyly tímto způsobem 

exponovány, tuto schopnost nemají. Kde je příčina? 

 Proces učení je složitá činnost, kterou ovlivňují faktory vnější a vnitřní. Komplexnost 

učení a existence mnoha teorií učení, reprezentujících různé přístupy, jsou důvodem, proč 

neexistuje pro tento klíčový pedagogický pojem konkrétní obecně přijímaná definice (srov.  

J. Průcha a kol.: Pedagogický slovník, 2001, 2005). Obsaženy jsou psychické aspekty 

poznávací, citové, volní i fyziologické. Uplatňuje se charakter, osobní kvality učícího se i 

učitele, pozornost či nálada. Působí i prostředí. Využity budou i dříve získané vědomosti, návyky 

a postoje. Vliv má i dostupnost a kvalita učebních pomůcek či používaná učební strategie. Proces 

učení ovlivňuje i kulturní a sociální pozadí, které má vliv na přijímání a zpracování informací a 

vytváření konceptů (B. Bernstein, 1975).
4
 Odlišné je vnímání některých informací, způsob 

poznávání i řešení problémových situací (G. Meijnen, 1991).
5
 G. Meijnen ve své stati uvádí, že 

úspěch v životě je ovlivněn schopnostmi a dovednostmi a úsilím každého jednotlivce.  

R.C. Gardner (1979) uvádí, že sociálně - kulturní prostředí, ve kterém se učící se jedinec 

pohybuje, ovlivňuje jeho vztah k jiným kulturám a jazyku. 

 Vidíme, že učení je komplexní proces, který s rozvojem nových technologií je v 

posledních letech intenzivně zkoumán, a tím jsou odhalovány vazby na další faktory, procesy a 

struktury. Fyziologické studie u lidí se hlavně zaměřují na studium mozku a paměťových 

procesů, které jsou zkoumány psychology, biology i lékaři. Jak uvedl již J.A. Jackson (1915), 

vidí H.A. Whitaker a H. Kahn (1994) pravou hemisféru za základní v otázce jazykových funkcí - 

                                                 
4
 Bernstein, B.: Rituals in Education. In B.Bernstein, (Ed.), Class, codes, control III. London (str. 12-14) in   

Meijnen, G. W. a Peschar J.L.: in International Educational Research. Volume 15, Number 1. str. 7-121 Pergamon 

Press. 1991. ISSN 0883-0355 
5
 Meijnen, G. Wim: Cultural Capital and Learning Progress, str. 7-19. In International Educational Research. 

Volume 15, Number 1. Pergamon Press. 1991. ISSN 0883-0355, str. 11 
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zpracování jazyka.
6
 Uvádí, že „podle výzkumu pacienti s levohemisferálními lézemi rozumějí 

praktickému použití jazyka, ale mají těžkosti s jednotlivými lingvistickými elementy, kdežto 

pravohemisferální poškození nenaruší manipulaci s lingvistickými jednotkami, ale znemožňuje 

jejich úspěšné použití v kontextu konverzace; deficit těchto pacientů je v aktuálním užití jazyka 

(pochopení struktury povídky nebo telefonického rozhovoru)“. Tato zjištění potvrzují další 

výzkumy, které dokládají také plasticitu mozku a jeho schopnost některé funkce přebírat 

případně kompenzovat (např. S.-M. Lorenz, 2009; M. Kutllerová, 2008; D. Vanlencker-Sidtis, 

2004).
7
 Jsou ale i další oblasti, jako například hladiny hormonů ve vztahu k procesu učení. Vědci 

Chicagské univerzity zveřejnili v březnu 2008 výsledky studie prokazující, že mírně zvýšená 

hladina hormonu kortizolu, tedy mírný stres, podporuje nejlepší výkony učení. 

 Svou roli v učebním procesu hraje také motivace. Pozornost k ní obrátil kanadský 

sociální psycholog R.C. Gardner, který studoval motivaci k učení se jazyka druhé komunity  

porovnáváním anglofonní a frankofonní komunity s předpokladem, že naučení se jazyka druhé 

komunity povede k usmíření. Ačkoliv R.C. Gardner, jeho žáci i další vědci ve svých výzkumech 

(Gardner a Lambert, 1959)  identifikovali některé klíčové komponenty, vzájemné vztahy a váha 

jednotlivých komponent je stále tématem diskuzí. M. Hancick
8
 zmiňuje těsný vztah mezi 

motivací, pozorností a učením se. R.C. Gardner se svými spolupracovníky (Gardner, 1979, 1985, 

1988; Gardner & Lambert, 1959) uváděli, že motivace hraje významnou úlohu při osvojování si 

cizího jazyka. Avšak studie prováděné s jednotlivci učícími se cizí jazyk například Crookesem a 

Schmidtem (1991) nebo Dörnyeim (1990) neukázaly shodné výsledky. R. Clément, Z. Dörnyei a 

K. A. Noels
9
 konstatují, že jen v malém množství případů je hodnocení žáků učitelem 

konzistentně a statisticky významně v korelaci se sebehodnocením. Významná korelace byla 

zaznamenána ve vztahu mezi hodnocením a obtížností kurzu. „Při učení se cizímu jazyku má 

                                                 
6
 H.A.Whitaker, H.A., Kahn, H.: Brain and Language. In D. W. Zaidel (Editor) Neuropsychology. Handbook of 

Perception and Cognition, 2nd Edition. San Diego: Academic Press. Str. 125-137, Brain and Cognition, Volume 17, 

Issue 2, November 1991, str. 102-115. 
7
 Lorenz, S.-M.: Procesy učení ve světle neurologického výzkumu. Pracovní podklady Evropského partnerství pro 

učení: „Umění: základní lidská potřeba - neurodidaktické odpovědi na rostoucí sociální výzvy“, publikované při 

jeho úvodním setkání 23. října 2009 v Geschwister-Scholl-Schule v německém Tübingenu..; Kutllerová, M.: Hudba 

a jazyk. 2008. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova/Archiv/pdf2008/HV4_2008.pdf; 

Vanlencker-Sidtis, D.: When only the right hemisphere is left: Studies in language and communication. New York: 

Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, 2004. Publikováno 7.5.2004. Dostupné z: 

http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/uploads/006/415/hemispherect.pdf 
8
 Hancock, M.: Motivation: the inside story. Procedia Social and Behavioral Sciences  3 (2010) 24-27. Dostupné z 

www.sciencedirect.com 
9
 Clément, R., Dörnyei, Z., Noels, K.A.: Motivation, Self-confidence, and Group Cohesion in the Foreign Language 

Classroom. Language Learning.Volume 44, Issue 3, September 1994, str.  417–448. 

http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova/Archiv/pdf2008/HV4_2008.pdf
http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/uploads/006/415/hemispherect.pdf
http://www.sciencedirect.com/
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motivace zásadní význam.“
10

 Ačkoliv se mezi základní motivační faktory pro studium cizích 

jazyků řadí jejich využití v budoucím životě či zaměstnání žáků, komunikace při cestování a 

získávání informací o jiných kulturách a přátel, žáci ve věku odpovídajícímu studiu na střední 

škole jsou motivováni i dalšími faktory (například sebeuspokojení, osobní rozvoj a další).
11

 

Předpokladem pro realizaci motivace je uspokojení základních potřeb v odpovídajícím rozsahu.
12

 

 Dle mínění nejen autorky disertační práce vede k objektivnějšímu sebehodnocení a  

k přiměřenější konfrontaci sebe sama s realitou a požadavky okolního světa dostatečné 

povědomí o vlastní úrovni jazykových znalostí a dovedností a schopnost je správně vztáhnout  

k obecně přijímaným jazykově-komunikačním požadavkům. Žáci by si měli být vědomi jaké 

požadavky v procesu osvojování si jazykových znalostí a dovedností cizího jazyka jsou na ně 

kladeny - kritéria hodnocení - proto, aby je mohli správně interpretovat, a mohli jejich nabytí a 

osvojení sami zhodnotit tak, aby se jejich sebehodnocení shodovalo nebo se alespoň blížilo 

formálnímu ohodnocení učitelem nebo jinému standardizovanému ohodnocení. Přestože  

v nestabilním a měnícím se prostředí je vymezení kritérií hodnocení obtížné, lze postupnými 

kroky, s vidinou vzdáleného, byť ne vždy zcela jednoznačného cíle, dosáhnout ve vzdělávacím 

procesu pozitivních výsledků. Variabilita je přirozená, jak uvádí G. Haug, rigidní a uniformní 

model pro další vzdělávání není možný, ani žádoucí.
13

 Ve své studii G. M. Blue
14

 zjistil, že 

sebehodnocení není pro žáky jednoduché, ani v případě, kdy je podporováno učitelem (zde  

v případě vysokoškolských studentů). Nicméně je důležité, aby žáci čas od času svůj proces 

učení se vyhodnocovali sami. Popisná hodnotící stupnice se zdá být prostředkem, který 

sebehodnocení usnadňuje. Znalost dalšího cizího jazyka dle LeBlanc a Painchaud (1985)
15

 

usnadňuje žákům přesnější sebehodnocení, neboť již vědí, co to znamená „být schopen používat 

jazyk“, a tak mohou své nové sebehodnocení k této skutečnosti vztáhnout. Důležitost pochopení 

kritérií při hodnocení je vyzvednuta také podle K. A. Parkes. Kritéria vlastního hodnocení i 

                                                 
10

 Oxford, R., Shearin, J.: Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework. The Modern 

Language Journal. Vol. 78. No. 1, Spring 1994, str. 25. 
11

 Oxford, R., Shearin, J.: Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework. The Modern 

Language Journal. Vol. 78. No. 1, Spring 1994, str. 12-28. 
12

 Tamtéž, a dále Maslow, A. H.: Motivation and Personality. New York, Harper & Row, 1970 
13

 Haug, G.: Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. Beiträge zur 

Hochschulpolitik. Bonn, 1/2000, str. 29. 
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komunikace o této problematice se žáky by měla být nedílnou součástí přípravy učitelů, což  

v současné době není vždy realizováno.
16 

Sebehodnocení zvyšuje možnosti autonomního učení.
17

 

 Cílem této disertační práce je tedy, v souvislosti s výše uvedeným, sledování vztahů, 

vzájemných souvislostí a vazeb mezi nabýváním jazykových znalostí a dovedností a 

sebehodnocením jejich nabytí a osvojení si samotným žákem a formálním hodnocením učitelem 

nebo jiným standardizovaným hodnocením. Naším záměrem není měřit objektivitu 

sebehodnocení vzhledem k hodnocení formálnímu, které je prezentováno jako standardizované a 

je běžně používáno k hodnocení jazykových znalostí a dovedností (např. známka na vysvědčení, 

výsledky zkoušky). 

 Jelikož faktory, které se podílí a ovlivňují proces osvojování si cizího jazyka, jsou  

v čase i prostoru proměnlivé a v současném stavu vědění a technických prostředků je nelze  

v plném rozsahu sledovat, zmiňujeme v teoretické části ty, které v rámci studie považujeme  

za významné, a to i přesto, že ne všechny budou moci být sledovány vzhledem k omezením 

uvedeným výše i k vlastnímu rozsahu práce. Teoretická část obsahuje i popis a vývoj jazykového 

vzdělávání od roku 1989 v České republice a krátce i v mezinárodním kontextu. Jedna část je 

věnována i standardizovaným jazykovým zkouškám. Jako východisko pro posouzení nároků  

na osvojení si jazykových znalostí a dovedností a kritérií jejich standardizovaného a formálního 

hodnocení jsou podrobně popsány vybrané jazykové zkoušky.   

 Předmětem studie je sledovat vliv vybraných vnějších a vnitřních faktorů, které působí a 

ovlivňují jazykové vzdělávání. Záměrem je na základě získaných údajů identifikovat faktory  

a jejich aspekty, které vyučování cizích jazyků a jejich učení (osvojování si) nejvýrazněji 

ovlivňují a diskutovat je s ohledem na hodnocení a sebehodnocení. Vycházíme z praktických 

zkušeností, relevantních dokumentů, materiálů a dostupných výzkumů. Mezi významnými 

vnějšími faktory není opomenut ani vývoj pojetí jazykového vzdělávání a přístupů k němu  

v 90. letech 20. století a na počátku 21. století, který je důležité zmínit s ohledem na probíhající 

společenské změny i celkovou globalizaci.  

 Disertační práce se zabývá kategorií žáků s dokončeným středoškolským vzděláním a  

na konci středního vzdělávání. Přestože první sledovanou skupinu nelze alokovat na střední 

                                                 
16

 Parkes, K.A.: Performance Assessment: Lessons from Performers. International Journal of Teaching and Learning 

in Higher Education. Volume 22, No. 1, 2010, str. 98-106 
17

 Little, D.: Learners‘ Autonomy: drawing together the threats of self-assessment, goal-setting and reflection. Str. 

2. Dostupné z: http://archive.ecml.at/mtp2/Elp_tt/Results/ 
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školu, výsledky jejich vzdělání odpovídají výstupu středního vzdělání a odlišnost je dána 

časovým vývojem. V současné době převážná skupina kandidátů, kteří se hlásí ke složení státní 

jazykové zkoušky, je tvořena studenty posledních ročníků středních škol a čerstvými absolventy. 

 V empirické části jsou uvedena a analyzována získaná data a statistická vyhodnocení 

výsledků. Zjištění jsou hodnocena a diskutována se zřetelem na jejich možnou aplikaci  

ve vzdělávacím procesu. Základními metodologickými přístupy v této disertační práci byla 

dotazníková šetření, zahrnující sebereflexi respondentů, částečně řízený rozhovor, obsahová 

analýza výpovědí, dokumentů a dalších materiálů. 

 Celou disertační prací je poukazováno na důležitou roli a reálný význam odpovídajícího 

sebehodnocení. Jsou naznačovány možnosti jeho využití při osvojování si cizích jazyků a 

prokazovaní nabytých znalostí a dovedností při neformálním i formálním či standardizovaném 

hodnocení. 

 V současné době je velká pozornost věnována výzkumům jazykového vzdělávání a 

procesu osvojování si cizího jazyka a faktorů, které tento proces a jeho jednotlivé subjekty 

ovlivňují. Přestože je výzkumů velké množství, stále je nedostatečné, neboť v daném množství 

faktorů, které ovlivňují vzdělávání, nelze studie provádět do hloubky a kompaktně.  

V komplexním celku jsou studovány jednotlivosti, byť provázané, a autoři se snaží o co 

nejtěsnější inkorporaci do celku. Naše studie se snaží pokrýt větší množství aspektů, které jsou 

nedílnou součástí jazykového vzdělávání, i když ne vždy jsou tradičně studovány současně. 

Věříme, že tato zdánlivá rozmanitost přispěje k jednotnějšímu pohledu na danou problematiku, 

neboť všechny dále uváděné faktory jsou její nedílnou součástí. Tyto aspekty nejsou vybrány 

nahodile, ale tvoří nedílnou součást pozadí jazykového vzdělávání pro naši studii.  

Použitá metoda a studie nedovoluje sledovat ekonomické, sociální a někdy i odborné 

faktory (nekvalitní výuka). Tyto faktory nepřímo sleduje skrze jejich odraz v sebehodnocení a 

hodnocení žáka jako respondenta této naší studie. Toto vyžaduje další specificky zaměřený 

výzkum. 

 Z hlediska výše uvedeného, lze proto konstatovat, že do budoucna bude vhodné a účelné 

provést další výzkumy a studie, které zmíněnou problematiku budou zkoumat komplexněji a  

v širších souvislostech mezi jednotlivými aspekty a faktory ovlivňujícími proces učení se a 

osvojování si cizího jazyka a procesu vzdělávání vůbec.  



 

 
18 

 Údaje a data použité v této studii byly získány z dotazníkového šetření a při částečně 

řízených rozhovorech, studiem odborné literatury a dokumentů a využitím souvisejících 

internetových zdrojů. Údaje z dokumentů zahrnují dokumenty Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České Republiky, Ústavu informací ve vzdělávání,  Britské rady a jazykových škol. 

Tyto dokumenty, týkající se jazykového vzdělávání, zahrnují zejména popisy programů, 

projektů, cílů a záměrů, komunikaci mezi jednotlivými účastníky vzdělávacího procesu, zápisy o 

výsledcích hodnocení, zprávy, zpětnou vazby („feedback“), dotazníky, rozhovory, a také odkazy 

na další vhodné oficiální webové stránky.  
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2. Vývoj jazykového vzdělávání po roce 1989 

 V návaznosti na změny v československém politickém, ekonomickém, společenském  

i právním systému v roce 1989 proběhly i ve školském a vzdělávacím systému celkově 

významné změny, které se odráží také v souvisejících dokumentech, statistikách i studiích. Tyto 

změny se dotkly žáků, jejich rodičů, pedagogů, vzdělávacích institucí i těch, kteří se  

ke vzdělávání u nás rozhodovali. Legislativně byla zakotvena zvýšená autonomie středních škol, 

která je považována za jednu z významných charakteristik vyvíjejícího se českého systému 

vzdělávání. Za zmínku stojí zvýšení počtu středních škol z 1.255 ve školním roce 1989/1990  

na 1.917 ve školním roce 1995/1996.
18

 Při zvážení této situace v souvislosti s demografickým 

vývojem v tehdejším Československu, kdy počet žáků spíše stagnoval, se otevřely možnosti  

k zajištění studia „na míru“, kdy se mohly školy lépe přizpůsobit potřebám žáků. Současně  

s větší nezávislostí středních škol vzrostl význam sebehodnocení (míněna je autoevaluace škol i 

sebehodnocení pedagogů a žáků) a externího hodnocení.
19 

 
Jak ukazují statistická data, v souvislosti se změnami ve společnosti konce 80. let 20. 

století došlo k výraznému zvýšení zájmu o výuku anglického jazyka, který spolu s jazykem 

německým a méně francouzským začal vytlačovat do té doby ve výuce vedoucí jazyk ruský. 

Přesto z dostupných údajů pro období následující po roce 1989 vyplývá, že počet žáků primárně 

se učících povinně cizí jazyk anglický a německý je srovnatelný. V příhraničních oblastech 

sousedících s Německou spolkovou republikou a s Rakouskem převažovala, a v současnosti si 

stále udržuje významné postavení, výuka jazyka německého. Ve vnitrozemí byla a je naopak 

častější výuka jazyka anglického. 

 Po roce 1989 tedy výuka ruského jazyka, jako prvního povinného cizího jazyka, byla  

na všech stupních škol postupně nahrazována výukou jazyka anglického, německého, méně často 

pak jazyka francouzského. Zejména na základních a středních školách zvýšenému zájmu  

o výuku těchto jazyků ze strany vedení škol, učitelů, rodičů i samotných žáků, nebylo snadné 

vyhovět, neboť byl enormní nedostatek vhodných učebních materiálů i dostatečně 

kvalifikovaných pedagogů, kteří by mohli žáky odpovídajícím způsobem (v jiném než ruském)  

v cizím jazyce vzdělávat. Proto si zejména učitelé ruského jazyka a někteří další pedagogové 

                                                 
18

 Cerych, L.: The educational reform process in the Czech Republic. In: Stategies for educational reform: from 

concept to realisation. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000. ISBN 92-871-4381-1. Str. 45. 
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 OECD: Education Policy Analysis. Paris: OECD Publications. ISBN 92-64-10455-0. Str. 69-73. 
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začali doplňovat jazykové znalosti a dovednosti především jazyka anglického, který začali 

vyučovat jako částečnou nebo úplnou náhradu svého původního předmětu v pracovním úvazku. 

V této situaci bylo obdivuhodné, jak zkušení pedagogové využili své metodologické znalosti a 

dovednosti tak, že jejich handicap (míníme tím nedostatečnou znalost jiného cizího jazyka a 

nedostatečné povědomí o metodách a přístupech používaných při jeho výuce) nebyl výrazně 

zjevný. Pro podporu učitelů a jejich profesní rozvoj byly zahájeny projekty dalšího vzdělávání 

organizované například školskými úřady a pedagogickými centry. Ale protože byl nedostatek i 

těchto pedagogů, do výuky se zapojovaly také osoby bez pedagogické kvalifikace, ovládající 

daný cizí jazyk (jak čeští státní příslušníci, tak osoby jiných státních příslušností).  

 Na některých českých školách začali vyučovat rodilí mluvčí, jejichž jedinou kvalifikací 

byla často pouze skutečnost, že anglický jazyk byl jejich jazykem mateřským, případně prošli 

krátkým kurzem, který je uvedl do metodiky výuky cizích jazyků. Lze předpokládat, že úroveň 

jejich znalostí a zkušeností odpovídala rozsahu tohoto kurzu, který v některých případech trval 

jen 5 až 14 dní. Přesto můžeme říci, že v daném období přítomnost rodilých mluvčí na školách 

byla hodnocena kladně jak žáky, tak učiteli, vedením škol i rodiči. Pro mnohé šlo o první přímý 

kontakt s anglickým jazykem, skutečně reálnou komunikaci. I když metodické a akademické 

znalosti těchto vyučujících jsou diskutabilní, byli obvykle cenným zdrojem aktuálního cizího 

jazyka a reálií a poskytovali také reference pro žáky a ostatní učitele cizích jazyků (např. 

korektury, porada, zda dané výrazy a fráze jsou běžně používané v daném kontextu). 

 Zajištění kvalitní výuky cizích jazyků v České republice byla proto věnována velká 

pozornost. Zapojena byla i Česká školní inspekce (dále jen ČŠI), která se mimo jiné věnovala 

také sledování osnov, učiva, realizaci výuky a hodnocení. Ze zprávy o školním roce 2001/2002 

zpracované ČŠI
20

  na základě inspekcí a hospitací provedených ve školských subjektech 

(předškolní a školská zařízení – ZŠ, SŠ, VOŠ) v celkovém rozsahu 17,1% jejich sítě vyplývá 

následující: 

 Na základních školách inspekce zaznamenala v některých předmětech (včetně cizích 

jazyků) nesoulad v časovém a tematickém rozvržení učiva. ČŠI konstatovala, že 

někteří učitelé vycházejí místo předepsaných osnov jen z obsahu učebnic.  

Na 1. stupni ČŠI zjistila, že poznatky získané sledováním výuky potvrzují, že celkově 
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vyšší úrovně vzdělávání je dosahováno především proto, že vyučování má převážně 

činnostní charakter. Na základě přirozeného příkladu a spontánní vzájemné pomoci, 

kterými jsou vedeni k intenzivnější kooperaci, je žákům umožněno lépe zvládat 

složitější postupy a techniky učení. Zvlášť příznivý účinek je v dané oblasti sledován 

„u pomalejších a méně talentovaných žáků“. Ve vyšších ročnících 2. stupně ČŠI 

uvádí, že učitelé více preferují zvládnutí kvantity učiva a méně se věnují individualitě 

žáka a jeho osobnostnímu rozvoji. ČŠI toto považuje za potvrzení skutečnosti projevu 

vlivu deformované „společenské objednávky“, kterou prosazují především rodiče, 

kteří žádají, aby jejich potomci byli připraveni k přijímacím zkouškám na střední 

školy, a to třeba i na úkor osvojení poznatků a dovedností (kompetencí) potřebných  

k jejich dalšímu vzdělávání a užitečných v životě mimo školu. ČŠI dále uvádí, že 

zjištěný stav je tak ovlivňován i formou a obsahem těchto přijímacích zkoušek. 

Poznatky ČŠI z průběhu výuky jednotlivých ročníků také ukazují přímý vliv 

používání forem a metod, které neodpovídají věku žáků, nízké úrovně motivace, 

nevhodného způsobu komunikace a nerespektování psychohygienických zásad  

na negativní snížení celkové úrovně výuky. Při srovnání s předcházejícími lety ale 

ČŠI nezaznamenala výraznější změny v úrovni motivace a hodnocení žáků. Naopak 

na 2. stupni sledovala stále častější tendence podceňování. Stejně tak přetrvávající 

normativní hodnocení snadno měřitelných výkonů žáků. Sebereflexe ani vzájemné 

hodnocení nejsou v rámci výuky obvyklé. Většina základních škol nemá vytvořený 

účinný systém vlastní evaluace jako celku. 

 Vyučující na základních školách bez požadované kvalifikace pro výuku cizích jazyků 

mají problémy při výběru základního učiva, a ani v potřebné míře nerozvíjejí 

komunikativní dovednosti žáků. Z tohoto důvodu se téměř v polovině vyučovacích 

hodin dostává do rozporu se způsobem jeho výuky přirozená motivace žáků  

ke zvládnutí cizího jazyka. 

 Při hodnocení kvality a průběhu výuky na středních školách ČŠI uvádí,  

že převažovalo pojetí výuky charakteristické předkládáním hotových poznatků  

s minimálním podílem žáků na jejich vyvozování s výrazně převažující aktivitou 

učitele za přetrvávání stereotypní frontální výuky. Využití kooperativní formy práce a 
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orientace na aktivní učení byly pozorovány ve větší míře pouze v nižším stupni 

víceletých gymnázií.  

 Většina středních škol umožňuje pedagogickým pracovníkům další vzdělávání 

učitelů, ale ne vždy je tato možnost využívána a navíc stále malá pozornost je 

věnována osvojování nových metod a forem práce, které podporují aktivní zapojení 

žáků do výuky. Přesto ČŠI zaznamenala tendenci častějšího využívání metod a forem 

práce podporujících komunikativní dovednosti žáků při výuce cizích jazyků  

na gymnáziích a středních odborných školách. 

 Na vyšších odborných školách se projevila rozdílná vstupní úroveň znalostí  

v různých předmětech, včetně cizích jazyků. Některé školy tento problém řeší 

pořádáním kurzů zaměřených na sjednocování výchozích znalostí v 1. ročníku, 

případně přeřazováním žáků do skupin podle jejich aktuálních výsledků. Výuka je 

převážně vedena v cizím jazyce a důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie  

s bezprostředním vztahem k příslušnému studijnímu oboru. Žáci jsou vedeni obecně  

k sebereflexi, konstruktivnímu hodnocení a přijímání konstruktivní kritiky.  

V hodinách toto probíhá například vzájemným posuzováním kvality žákovských 

výstupů z hlediska odborného i formálního. Hodnocení a klasifikace žáků v průběhu 

studia byly ve školách, kde probíhala inspekce (až na jedinou výjimku), prováděny 

podle vlastních klasifikačních řádů schválených MŠMT. Při zkoušce z cizího jazyka 

byla ČŠI pozitivně hodnocena důsledná orientace na praktické využití cizího jazyka. 

 

 Jak vyplývá ze zjištění ČŠI, výuka cizích jazyků na přelomu 20. a 21. století je stále 

součástí vyvíjejícího se vzdělávacího procesu. Výsledky jazykového vzdělávání na základních a 

středních školách se projeví až v následujících obdobích. Například na vyšších odborných 

školách se zdá, že žáci jsou hodnoceni pozitivně, neboť využívají jazykových znalostí a 

dovedností pro praxi, což je umožněno studiem konkrétního oboru a orientací výuky na 

praktické využití jazyka. Možným pozitivem je také vyšší motivace žáků, kteří si daný obor 

zvolili a možnost stanovení vlastních kritérií hodnocení výuky školami (vlastní klasifikační řády 

vyšších odborných škol). 

 Naopak výuka na základních a středních školách v tomto období nevykazuje výraznou 

modifikaci s ohledem na individuální potřeby žáků a potřeby a možnosti škol. Školy mají menší 
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manipulační prostor z hlediska své diferenciace a profilace podle výběru a uplatnění různých 

vzdělávacích programů. Přesto je pozitivně hodnoceno činnostní učení, které podle zprávy 

přispívá k celkově vyšší úrovni vzdělávání.  Ač by toto zjištění bylo zajímavé a prakticky 

využitelné pro zefektivnění procesu zvládnutí cizího jazyka, z inspekční zprávy není zřejmé, zda 

zjištěný nesoulad v časovém a tematickém rozvržení učiva a skutečnost, že někteří učitelé 

vycházejí místo předepsaných osnov jen z obsahu učebnic, výuku cizích jazyků ovlivňuje, ať už 

pozitivně či negativně. 

 V roce 2005 na národní konferenci učitelů angličtiny organizované Asociací učitelů 

angličtiny ATECR poskytl náměstek J. Müllner (MŠMT ČR) ve svém příspěvku „Cizí jazyky  

v kontextu RVP“
21

 následující údaje: "Změny s novým školským zákonem (první cizí jazyk  

od 3. ročníku, druhý cizí jazyk buď povinně volitelný, nebo nepovinný). V České republice 

existuje 214 ZŠ s RVJ. Nabídka  výuky cizích jazyků se mění podle poptávky rodičů. Před pěti 

lety byl poměr výuky anglického a německého jazyka stejný, dnes převažuje jazyk anglický 

(86%), dále následuje německý (31%), zbytek připadá na francouzský, ruský, španělský a italský. 

Školský zákon umožňuje vyučovat jednotlivé předměty v cizích jazycích (evropský projekt CLIL), 

škola má však povinnost zajistit výuku české terminologie." 

 Podle výroční zprávy ČŠI ve školním roce 2008/2009 převažuje zájem žáků o anglický 

jazyk a snižuje se zájem o další cizí jazyky. Pro školy je problémem zajistit kvalitní nabídku více 

jazyků EU a přetrvává nedostatek kvalitních učitelů anglického jazyka. 

  

 2.1. Rozložení výuky cizích jazyků v České republice od konce 80. let 20. století 

 Vývoj výuky cizích jazyků a její rozložení je sledováno celostátně. Údaje jsou k dispozici  

v databázi UIV. Přehledná data, uvádějící vyučované jazyky, počty zařízení, které je vyučují a 

počty žáků, kteří se je učí, jsou běžně k dispozici pouze pro základní školy. Sběr dat pro střední 

školy sleduje jiné údaje, kde cizí jazyky nejsou zaznamenány. Ačkoliv uvedené údaje se týkají 

pouze základních škol, zprostředkovaně platí i pro školy střední, neboť tito žáci na nich většinou  

ve svém studiu pokračují.  

 Z následujícího grafu o počtu žáků učících se cizí jazyk v lichých letech od roku 1991  

do roku 2005 je zřejmý zejména výrazný pokles počtu žáků učících se jazyk ruský v letech 1991 

až 1995, s mírným nárůstem v letech 1999 až 2005, výrazné trvalé zvyšování počtu žáků učících 
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 Müllner, J.: Prezentace MŠMT ČR. Konference ATECR, 2005. 
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se jazyk anglický od roku 1993 a naopak trvalé snižování počtu žáků učících se jazyk německý, 

také od roku 1993. V letech 1991 až 1997 byl nejvíce vyučován jazyk německý, od roku 1999 se 

nejvíce žáků učilo jazyk anglický. Jak uvidíme, podíl dalších cizích jazyků je výrazně menší. 

 Nabídka cizích jazyků ovlivňuje dostupnost a předpokládáme, že i tím usnadňuje či 

znesnadňuje osvojování si cizího jazyka, které jsme sledovali. Je vidět, že ruština jako první 

povinný cizí jazyk, je vytlačována dalšími cizími jazyky, a to převážně jazykem anglickým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Databáze ÚIV 

 

Následující tabulka ukazuje změny v počtu žáků, učících se uvedené cizí jazyky na 

základních školách v uvedených letech. Počty jsou uváděny absolutně - tabulka nerozlišuje, zda 

se jedná o cizí jazyk první nebo další. Přehled je vždy za předcházející školní rok.  
  

 
2003 2004 2005 2007 2010 

1) 1)    

Žáci celkem2) 695 803  673 001  640 651  678 263  657 480  

z toho žáci učící se 

angličtinu 492 927 497 635 503 215 599 208 618 147 

francouzštinu 7 093 9 079 7 250 7 376 6 897 

němčinu 218 268 187 484 166 808 127 902 111 196 

ruštinu 2 896 3 968 5 657 9 084 19 378 

španělštinu 725 1 036 1 235 1 396 1 805 

italštinu 43 49 44 132 169 

latinu – – – –  

klasickou řečtinu – – – –  

jiný evr. jazyk 205 194 29 18 58 

jiný cizí jazyk 113 46 48 55 55 

Komentáře: 

1) Ve školním roce 2003/04 a 2004/05 včetně škol při zdravotnických zařízeních. 

2) Každý žák je započítán pouze jednou, bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 
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 Z  přehledu vyplývá, že až do současnosti pokračuje trend, který začal v polovině 90. let  

20. století, trend zvyšování počtu žáků, kteří se učí anglický jazyk. Vzhledem k zavedením 

povinného cizího jazyka od 3. ročníku ZŠ, s doporučeným upřednostněním výuky angličtiny 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a osobní zkušenosti, 

předpokládáme, že anglický jazyk je vyučován především jako první cizí jazyk. Ostatní cizí 

jazyky, včetně jazyka německého jsou vyučovány většinou jako druhý cizí jazyk. Ve snížení 

počtu žáků, kteří se německý jazyk učí, se odráží doporučené upřednostnění anglického jazyka 

od vyučovaného nejpozději od 3. třídy a skutečnost, že výuka dalšího cizího jazyka je 

realizována formou nabídky jako volitelného předmětu. Ze zprávy České školní inspekce za roky 

2006-2009
22

 vyplývá, že další cizí jazyk se na základních školách učí ve volitelných předmětech 

pouze 11 % žáků ze vzorku škol, v nichž ČŠI prováděla šetření. Jak zpráva ČŠI dále uvádí, jsou 

hodiny cizího jazyka zařazovány i do učebních plánů 1. a 2. ročníku vzhledem k zájmu rodičů. 

  

2.2. Mezinárodní kontext 

„Sdílení informací přispívá k tomu,  

jak stále rozmanitější vzdělávací systémy fungují.“ (L. Pépin)
23

 

 

 Jak si dále ukážeme, na cizí jazyky a jejich osvojování si, kladen dlouhodobý důraz. 

Proto se s ohledem na téma a zaměření této disertační práce jeví jako vhodné zmínit mezinárodní 

kontext a vybrané významné strategické mezinárodní dokumenty, které mají na vzdělávací 

politiku nesporný vliv. Ve své podstatě ovlivňují způsob vyučování a (formální) hodnocení, 

včetně forem a uznávání jazykových zkoušek. Význam mají na deklaratorní rovině, větší pak, 

pokud jsou ošetřeny legislativně,
24

 neboť podporují komplexitu vzdělávacích reforem.
25

  Jak si 

dále ukážeme, na cizí jazyky je kladen dlouhodobý důraz. 
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 Česká školní inspekce: Tematická zpráva: Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v 

předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006 - 2009. Únor 2010. Dostupné z: 

http://www.csicr.cz/cz/85027-podpora-a-rozvoj-vyuky-cizich-jazyku 
23

 Dodatek ke studii Předškolní výuka a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Brussels: EURYDICE 

European Unit, 1996. ISBN 80-211-0230-6. Str. 5. 
24

 Secondary education in Austria. Council of Europe Press, 1995. ISBN 92-871-2639-9 
25

 Strategégies des réformes éducatives: de la conception á la réalisation. Council of Europe, 2000. ISBN 92-871-

4380-3 

http://www.csicr.cz/cz/85027-podpora-a-rozvoj-vyuky-cizich-jazyku
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2.2.1. Bílá kniha 

 Mezi klíčové nadnárodní dokumenty ve vzdělávání, včetně vzdělávání týkajícího se 

cizích jazyků, patří tzv. „Bílá kniha - Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti“, která 

byla Radě Evropy předložena už v roce 1995. Vychází z konstatování, že „zvládnutí více jazyků 

Společenství se stalo nezbytnou podmínkou umožňující občanům Evropské unie využívat 

profesních a osobních příležitostí, které nabízejí vznikající velký vnitřní trh bez hranic“ a 

přiklání se k praktickému zvládnutí tří jazyků. V souvislosti se vstupem naší země do Evropské 

unie tak získalo cizojazyčné vzdělávání i u nás další rozměr.  

 Na základě této evropské Bílé knihy byl na jaře roku 2001 schválen usnesením vlády ČR 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – tzv. Bílá kniha. O rok později vláda  

ve svém usnesení vzala na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací 

soustavy ČR a uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby úkoly vyplývající  

z tohoto dlouhodobého záměru, zabezpečilo.
26

 Tím došlo k zajištění významné pozice cizích 

jazyků ve vzdělávání u nás, i příznivějších podmínek pro osvojování si cizího jazyka. 

  

 2.2.2. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO 

 K významným dokumentům patří také zpráva J. Delorse „Učení je skryté bohatství“
27

 

Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století, která formuluje tyto 4 pilíře 

vzdělávání.  

1. učit se poznávat, osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k 

učení se; 

2. učit se jednat, naučit se tvořivě zasahovat do svého prostředí; 

3. učit se žít společně, umět spolupracovat s ostatními a moci se tak podílet na všech 

společenských činnostech; 

4. učit se být, porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu s morálními hodnotami 

  

 Tyto pilíře jsou uplatnitelné jak na jednotlivých stupních vzdělávacího systému, tak i  

v celoživotním učení, včetně osvojování si cizích jazyků. Rozšiřuje se možnost komunikace  

                                                 
26

 Usnesení vlády č. 113/2001 ze dne 7. února 2001, Usnesení vlády č. 393/2002 ze dne 17. dubna 2002 
27

 Delors, J. et. al.: Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“. 

Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 
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do oblastí mimo mateřský jazyk, taktéž se usnadňuje kontakt a seznamování se s dalšími 

kulturami, a tím se zvyšují příležitosti podílu na společenských i pracovních činnostech a 

příležitosti spolupráce. Širší vhled pak přispívá k hlubšímu pochopení morálních hodnot a 

komplexnějšímu porozumění vlastní osobnosti. V souvislosti s naší studii se domníváme, že 

všechny zmíněné pilíře vzdělávání mají vazbu na sebehodnocení a schopnost ho reálně 

vztáhnout ke skutečnosti. 

 

2.2.3. Lisabonská strategie 

 Základním prvkem znalostní ekonomiky, tedy ekonomiky založené na znalostech je 

„investice do lidí a do rozvoje aktivního a dynamického sociálního státu“.
28 

Odráží se i v námi 

předkládané studii, neboť respondenti si osvojují cizí jazyk pro život, tedy získají potenciál 

využít jej v praxi.  

 Vzdělání a výzkum ovlivňují zaměstnanost a hospodářský růst a patří proto v rámci 

Evropské unie mezi priority. V souladu s těmito prioritami bylo rozhodnuto, že jednotlivé 

členské státy vypracují svůj národní program reforem na tříleté období. Na tuto iniciativu 

reagovala Česká republika zpracováním Národního programu reforem ČR s cílem zvýšit kvalitu 

pracovní síly, rozšířit možnosti vzdělávání a podpořit schopnost vyrovnat se s náročnými 

podmínkami měnícího se trhu práce. Mezi opatření pro podporu realizace Národního programu 

reforem patřil záměr propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání dokončením Národní 

sestavy kvalifikací a podpory dalšího vzdělávání.   

 Akční plán pro období 2004 až 2006
29

 obsahoval podporu jazykového vzdělávání a 

jazykové rozmanitosti, kde jedním z hlavních cílů byla podpora mateřského jazyka a dvou 

jazyků dalších (cizích). Česká republika zareagovala vydáním Národního plánu výuky cizích 

jazyků na období 2005 až 2008, v němž je podpora vícejazyčnosti důležitou součástí.
30 

V naší 

studii se odrazila v počtu a rozmanitosti studovaných cizích jazyků, které respondenti uvedli v 

dotaznících. 

 V současné době je u nás implementována Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

České republiky (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) pro období 2008 až 2015, která je 
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 Prohlášení vrcholných představitelů Evropské unie učiněné v Lisabonu 2000. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm 
29

 Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti – Akční plán 2004–2006. Národní agentura Sokrates, 

Praha, 2004 
30

 Viz. Webové stránky MŠMT ČR: http://www.msmt.cz , 2008 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm
http://www.msmt.cz/
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provázána na mezinárodní dokumenty a další strategické dokumenty podle následujícího 

schématu. Jejím účelem je stanovení priorit a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj (VUR). V České republice dosud nebyl pro tuto oblast obdobný samostatný 

materiál vypracován. Její součástí je Strategie celoživotního učení v ČR a Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provázání Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (VUR ČR) pro roky 2008 - 2015 na další 

strategické dokumenty
31
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 Viz. Webové stránky MŠMT ČR: http://www.msmt.cz , 2008 
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3. Jazykové vzdělávání 

 Jazykové vzdělávání je významnou složkou života každého člověka. Probíhá především  

ve škole, ale také často v rodině, nezřídka provází i volný čas a práci. Má nejrůznější cíle, 

obsahy, přístupy, postupy i prostředky. Velmi důležitou součástí i faktorem při jazykovém 

vzdělávání a při jeho hodnocení je i učitel či vzdělavatel, způsob a průběh výuky, a také formální  

či standardizované hodnocení a sebehodnocení. V této části disertační práce se tak zaměříme  

na vybrané faktory, které ovlivňují proces učení se cizímu jazyku. 

 Rozvoj techniky umožnil žákům a učitelům využívat nové přístupy, které podporují 

autonomní učení a individualizaci výuky. Akce Počítače do škol, školení vyučujících v rámci 

projektu SIPVZ a obecný rozvoj internetu, včetně zvýšení jeho dostupnosti pro školy i veřejnost, 

zvýšily jejich využitelnost. V dnešní době si již neumíme představit přípravu na vyučování, 

učení, učení se a komunikaci bez využití informačních a komunikačních technologií. Také CD či 

MP3 nahrávky, interaktivní DVD, webové stránky zaměřující se na cizí jazyky, sociální sítě a 

další jsou nedílnou součástí vzdělávání v současnosti.  

 Ve studii sledujeme, jak přínos vybraných faktorů a přístupů subjektivně hodnotí sami 

respondenti v rámci procesu učení se cizím jazykům a při prokazování svých jazykových 

znalostí a dovedností. Je nutné také reflektovat, že každý jednotlivec se učí různým způsobem, 

má-li možnost, volí takové způsoby a styly učení se, které jsou pro něj nejúčinnější a 

nejspolehlivější. Vliv různých učebních stylů na zapamatování uvádí W. Helms v tomto poměru: 

čtení 10%, sluchové a zrakové 50%, sluchové vnímání 20%, reprodukování vlastními slovy 

70%, zrakové vnímání 30%, vlastní zkušenost 90%.
32

 Některé faktory se zdají býti obecně, či 

alespoň obecněji, platné. Patsy M. Lightbown a N. Spada předložily studii zabývající se 

způsobem, jak se učíme cizím jazykům, a vyvozují závěr, že zadání zaměřená na jazykové 

struktury a korektivní zpětná vazba v rámci komunikativního způsobu výuky jsou efektivnější a 

podporují učení se cizího jazyka více než programy, které kladou důraz výhradně jen na 

porozumění, plynulost nebo přesnost.
33
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 Helms, W.: Lépe motivovat  - méně se rozčilovat. Praha: Portál, 1996, str. 16. 
33

 Lightbown, P.M., Spada, N.: How Languages are Learned. OUP, Oxford, 2006. ISBN 978-0-19-442224-6, str. 

179. 
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3.1. Kvalifikace pedagogů 

 Pedagog tvoří jednu z determinant, ovlivňujících jazykové vzdělávání. Jako nedílná 

součást vzdělávacího procesu má možnost jej ovlivňovat. Jak jsme již uvedli v předchozí 

kapitole, vyučující bez požadované kvalifikace pro výuku cizích jazyků mají problémy  

při výběru základního učiva, a ani v potřebné míře nerozvíjejí komunikativní dovednosti žáků. 

Podle zjištění ČŠI tedy nevytváří ideální podmínky pro žáky a žáky dostatečně nemotivují. Zdá 

se tedy, že se pedagog řadí mezi klíčové determinanty. Jeho prostřednictvím dochází k usnadnění 

či znesnadnění procesu učení se, naplňování či nenaplňování individuálních potřeb žáka.  

 Podnětem pro realizaci této disertační práce byla studie evaluace činnosti Britské rady
34

  

pro podporu výuky anglického jazyka jako cizího jazyka v České republice v období uplynulého 

desetiletí. Z této studie vyplynulo, že i v relativně krátkém časovém úseku lze  

z nekvalifikovaných osob (žáků), které se učí cizí jazyk, vychovat osoby, které jsou dostatečně 

způsobilé daný cizí jazyk využívat v praxi a jsou schopni své kompetence prokázat při 

formálním hodnocení. Příkladem je výchova školitelů vzdělávajících další učitele a školitele 

(teacher trainers & trainer - trainers) z učitelů, kteří původně neměli odpovídající kvalifikaci k 

výuce angličtiny jako cizího jazyka na přelomu 90. let 20. století.  Výchova „školitelů učitelů a 

školitelů školitelů“ byla zajištěna Britskou radou a vyústila ve výchovu základního kádru 

vzdělavatelů, kteří v průběhu školení byli v pozici na úrovni žáků a v následujícím období se 

zásadní měrou podíleli na vzdělávání žáků základních, středních a jazykových škol, přípravě 

budoucích učitelů i dalším vzdělávání stávajících učitelů cizích jazyků. 

  Respondenti ze studie Britské rady, kteří byli v pozici žáků učících se cizí jazyk,  

při zpětném hodnocení svého pokroku vyzdvihovali důležitost odborné podpory (relevantní 

metodické přístupy a nároky ze strany učitelů), ale také přičítali velký význam poskytnuté 

podpoře při uvědomění si vlastních profesních i osobních kvalit a kompetencí, vhledu  

do průběhu učebního procesu a poskytnutí jednoznačných kritérií požadavků studia, jeho průběh, 

výstupy a ukončení. Toto jsou faktory, jejichž znalost je pro sebehodnocení důležitá. 

 Nedostatek pedagogů s odpovídající kvalifikací k výuce cizích jazyků dlouhodobě 

přetrvává. S. Hanušová ve výzkumné studii „Pregraduální vzdělávání učitelů anglického 

jazyka“ uvádí, že ne zcela dostatečná je jak pregraduální, tak postgraduální příprava učitelů 
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cizích jazyků, neboť ani absolvování požadovaného vzdělávání nemusí být zárukou kvality 

pedagoga, a tím zajištěním kvalitního vzdělávacího procesu. 

 V náhodně vybraném vzorku škol případové studie v roce 2000/2001 bylo zjištěno, že 

48% z nich nemá učitele s příslušnou způsobilostí k výuce cizích jazyků, a pouze 26% 

z celkového počtu učitelů cizích jazyků z této studie získalo příslušnou způsobilost 

absolvováním odpovídajícího vysokoškolského studia. I po desetiletí pozitivních změn v období 

po roce 1989 zůstal stav jazykového vzdělávání na základních školách stále neuspokojivý,
35

 

ačkoliv se učitelé účastnili dalšího vzdělávání a mnozí absolvovali různé semináře, cykly i delší 

kurzy jazykově-metodické přípravy zaměřené na klasické metody i nové přístupy výuky cizích 

jazyků, neumožnil jim tento způsob dosáhnout formálního vzdělání, a většina těchto aktivit měla 

spíše jednorázový charakter.
36

 Mezi akce, které nebyly pouze jednorázového charakteru, patřily 

například projekty vzdělávání učitelů, kteří vyučovali cizí jazyky („Projekt G“ - pro jazyk 

anglický; „Projekt N“ - pro jazyk německý; a další projekty realizované tehdy existujícími 

školskými úřady či ve spolupráci s nimi a některé semináře a kurzy organizované Britskou radou 

a Goethe institutem). 

 Statistické údaje ČŠI z roku 2002/2003 uvádějí, že učitelů na základních školách  

bez požadované kvalifikace pro anglický jazyk bylo 37,8% a pro němčinu 21,2%. I když se 

situace, oproti údajům uváděným pro předcházející období, zlepšila, stále anglický jazyk 

vyučovala více než jedna třetina učitelů bez požadované kvalifikace. Německý jazyk bez 

požadované kvalifikace vyučovala téměř jedna čtvrtina učitelů.
37

  Podle výroční zprávy ČŠI  

ve školním roce 2008/2009 je stále nekvalifikovaná téměř jedna pětina učitelů cizích jazyků.  

V rámci tematického šetření zaměřeného na výuku cizích jazyků byly sledovány zvlášť 

charakteristiky vyučujících anglického jazyka. Výuku anglického jazyka v navštívených 

základních školách zajišťovalo 80,2% kvalifikovaných vyučujících, přitom ale jen 25% 

vyučujících absolvovalo vysokoškolskou přípravu pro výuku anglického jazyka. Výuku  

v navštívených gymnáziích zajišťovalo 94,2% kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka,  

v ostatních středních školách byl podíl kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka jen 
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64,4%. Ve výroční zprávě se dále uvádí, ač přítomnost rodilých mluvčích ve škole představovala 

výraznou podporu multikulturní výchovy a významný motivační faktor pro žáky i vyučující, ve 

srovnání s 90. lety 20. století ze škol rodilí mluvčí téměř zmizeli a jejich podíl na výuce je v 

současnosti téměř bezvýznamný (mírně přes 2%).  

 Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 

ČR uvedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na jaře roku 2003 program jazykové a 

metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních 

školách s cílem poskytnout těmto učitelům soustavnou a systematickou metodickou a jazykovou 

pomoc k přípravě na vyučování jazyků. Tento program, který mnozí pedagogové znají pod 

zkratkou JAME, byl zahájen v pedagogických centrech v polovině roku 2003. Mnohá centra  

o prázdninách zorganizovala několikadenní intenzivní didaktický kurz. Od následujícího 

školního roku 2003/2004 většinou probíhala každý týden pravidelná jazyková výuka a k tomu 

(obvykle o víkendech) přibývaly volitelné didaktické kurzy.
38

 Obdobný projekt se uskutečnil 

také pro hlavní město Prahu pod označením JARO. 

 Jak uvádí tematická zpráva ČŠI „Výuka cizích jazyků ve školách v letech 2005-2008“,  

ve školním roce 2005/2006 tvořil podíl vyučujících cizích jazyků v základních školách  

s vysokoškolskou přípravou pro výuku cizích jazyků jazyka anglického jen 29%, u německého 

45%. Ten ale také vyučovalo i 20% vyučujících bez vysokoškolského vzdělání.
39

 

 V letech 2005 až 2007 byl realizován program Brána jazyků garantovaný Národním 

institutem dalšího vzdělávání (dále jen NIDV) a zaměřený na „Rozvoj specifických kompetencí 

pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání v ZŠ“. 

Školení probíhala pro tři různé skupiny pedagogů: pro kvalifikované pedagogy, kteří si 

aktualizovali a dále rozvíjeli své stávající kompetence metodické; pro učitele cizích jazyků bez 

odpovídající kvalifikace a pro učitele nejazykových předmětů, kteří si osvojovali a rozšiřovali 

jazykové dovednosti ve zvoleném cizím jazyce. Největší počet školení byl realizován pro jazyk 

anglický, méně pro jazyk německý a jen velmi omezeně pro jazyk francouzský. Uskutečněný 

rozsah odpovídal zájmu účastníků. Podle Krajské ročenky školství 2007 učilo v roce 2007 

nejvíce nekvalifikovaných učitelů cizích jazyků na základních školách (33,7%), o polovinu méně  
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na středních školách (15,6%). Nejčastěji nekvalifikovaní zůstali učitelé angličtiny (30,1%), podíl 

nekvalifikovaných učitelů německého jazyka je menší než jedna pětina (19,6%). Z ročenky jsou 

vidět i geografické rozdíly, kdy se podíly učitelů cizích jazyků bez odborné kvalifikace  

v jednotlivých krajích pohybují od 15,8% (Jihočeský kraj) do 48,2% (Karlovarský kraj).
40

 

 Ve školním roce 2007/2008 ve sledovaných základních školách vyučovalo bez 

vysokoškolského vzdělání 35% vyučujících cizích jazyků. Podíl učitelů s vysokoškolskou 

přípravou pro výuku anglického jazyka byl ve sledovaných základních školách pouze 23%.
41

 

Ve sledovaných středních školách bylo ve školním roce 2007/2008 zjištěno mírné zlepšení 

podílu vysokoškolsky vzdělaných vyučujících oproti školnímu roku 2005/2006, neboť 

vysokoškolské vzdělání získalo 75% z celkového počtu vyučujících anglického a shodně i 

německého jazyka. Podíl vyučujících, jejichž vzdělání odpovídalo vyučovanému předmětu a 

druhu školy, byl však ve školním roce 2007/2008 ve sledovaném výběrovém souboru pouze 30% 

vyučujících anglického jazyka a 38% vyučujících německého jazyka.
42

 

 V letech 2006 až 2008 byl NIDV zajišťován rozvojový program metodické a jazykové 

přípravy (MEJA). Tento rozvojový program, určený učitelům 1. stupně ZŠ bez odpovídající 

kvalifikace pro výuku cizích jazyků, uvedlo MŠMT vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o dřívější 

zahájení výuky cizího jazyka.  

 I přes množství výše uvedených možností zvýšení odborné kvalifikace pro výuku cizích 

jazyků, byla podle výroční zprávy ČŠI ve školním roce 2008/2009 stále nekvalifikovaná téměř 

jedna pětina vyučujících cizích jazyků. Výuku anglického jazyka v navštívených základních 

školách zajišťovalo 80,2 % kvalifikovaných vyučujících, přitom ale jen 25% vyučujících 

absolvovalo vysokoškolskou přípravu pro jeho výuku. Výuku v navštívených gymnáziích 

zajišťovalo 94,2% kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka, v ostatních středních školách 

byl podíl kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka jen 64,4%. 

 Kvalifikovanost pedagogů s vyšší kvalitou výuky, proto její zajištění na našich školách 

patří mezi důležité priority. Jak uvidíme dále, učitele považují za důležitou součást vzdělávacího, 

učebního i hodnotícího procesu také žáci. 
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3.2. Vzdělávací programy a metody výuky cizích jazyků 

                                                                            "Gramatiku bude samozřejmě muset také 

                                                                             zvládnout, ale bude ji muset umět i použít.  

                                                                             Což je super, ale otázka je, jak se to povede 

 převést do praxe.“ (channah)
43

 

  

 Typ používaných vzdělávacích programů a metod a jejich dostupnost patří mezi další 

determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání. V této části poskytujeme stručný přehled vývoje  

od 90. let 20. století.  

 Spolu s obecným vývojem a přístupy k výuce cizích jazyků se v posledních desetiletích 

vyvíjel zájem o výsledky a výstupy ve vzdělávání, jejich hodnocení a srovnávání, také snahy  

o zjišťování přidané hodnoty a posuzování efektivity vzdělávání. Obdobně se „rozvíjela 

evaluace vzdělávání jako součást celého vzdělávacího systému“.
44

 Zájem o posouzení znalostí a 

dovedností jeví jak vzdělavatelé, odborníci a dotčené instituce (MŠMT ČR, státní a obecní 

orgány), tak sami jednotlivci, žáci a uživatelé cizích jazyků. V této podkapitole se proto budeme 

věnovat detailnějšímu popisu rámcových vzdělávacích programů, neboť se domníváme, že jejich 

realizace má potenciál významně ovlivnit formální výuku cizích jazyků a její formální 

hodnocení i vlastní sebehodnocení.  

 

 3.2.1. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

 Na základě analýz a hodnocení vývoje českého školství a celé sféry vzdělávání 

v desetiletí po roce 1989 vznikl Národní program rozvoje vzdělávání,
45

 který navazoval na 

posouzení stavu vzdělávací soustavy tehdejšího Československa domácími a zahraničními 

experty a zároveň využil výsledků veřejné debaty, na níž se podílela pedagogická i ostatní 

veřejnost, sociální partneři a další zájmové skupiny občanské společnosti. Byl vládou schválen v 

roce 2001.
46
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  Program vymezil obecné cíle, principy a záměry, které mají být respektovány a 

realizovány státními a samosprávnými orgány, jednotlivými školami a pedagogickými 

pracovníky i všemi ostatními činiteli vzdělávací politiky. Předpokladem úspěšnosti tohoto 

programu pro oblast vzdělávání je jeho ústrojné začlenění do celkové strategie sociálně 

ekonomického rozvoje české společnosti spolu s důsledným přizpůsobováním se principům 

vzdělávací politiky demokratických zemí. Vzdělávací sféra je chápaná systémově, v jejích 

východiscích a předpokladech rozvoje, obecných aspektech i specifických problémech 

jednotlivých vzdělávacích sektorů a institucí. 

 Národní program rozvoje vzdělávání se opírá o analýzu obecných trendů, které se 

dlouhodobě uplatňují v zemích Evropské unie i v ostatních vyspělých zemích světa a  

o systematické srovnání stavu české vzdělávací soustavy se zahraničím. Zdůrazňuje koncept 

celoživotního učení, včetně cizojazyčného, a chápe všechny možnosti učení (jak v tradičních 

vzdělávacích institucích, tak mimo ně) jako jediný celek. Nejde tedy o rozšíření existujícího 

vzdělávacího systému o sektor dalšího vzdělávání, ale o změnu v pojetí a v cílech vzdělávání tak, 

aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání a poskytnuta příležitost k rozvoji 

různorodých schopností jedinců v průběhu celého jejich života. Jednou z hlavních strategických 

linií je vzdělávání dostupné pro každého a po celý život. V souvislosti s touto koncepcí vzrůstá 

zájem o zjišťování kvality ve vzdělávání a hodnocení. 

  

 3.2.2. Rámcové vzdělávací programy 

 Rámcové vzdělávací programy (RVP)
47

 vycházejí z Národního programu vzdělávání, 

který formuluje požadavky na vzdělávání jako celku a vymezují závazné rámce pro předškolní, 

základní a střední vzdělávání. Zavedením RVP došlo k zásadnímu posunu zaměření 

vzdělávacího procesu z učiva (jako tradičního obsahu jednotlivých předmětů) na kompetence, 

které jsou společné všem nebo více předmětům. Do vzdělávací soustavy se zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let, a to na dvou úrovních – státní a 

školní. Vlastní vzdělávání na jednotlivých školách se pak uskutečňuje podle školních 

vzdělávacích programů, které si vytváří každá škola samostatně. 
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 Zavádění RVP provázely diskuse, které se zaměřovaly na námitky, že učitelé na výuku 

kompetencí nebyli připravováni, nemají s nimi vlastní zkušenosti, neznají vhodné metody a 

přístupy, jak je uvést a procvičovat se žáky. Pro podporu vznikl portál RVP, který umožnil  

o kompetencích diskutovat a demonstrovat jednoduché a srozumitelné příklady. V této 

souvislosti lze říci, že podstatu RVP ve veřejné diskusi k nim, v rámci přípravné fáze,
48

 výstižně 

vyjádřila jedna z přispívajících:  

 „Myslím, že (jako ostatně i teď) bude záležet hlavně na učiteli. Vtip je v tom, že větší 

důraz bude třeba na kompetenci "umí se domluvit anglicky v běžné situaci (na letišti, v 

obchodě)", oproti dnešnímu "zvládne 5 anglických časů" - laicky řečeno, gramatiku bude 

samozřejmě muset také zvládnout, ale bude ji muset umět i použít. Což je super, otázka je, jak se 

to povede převést do praxe.“  

 Zdůraznila skutečnost, že žáci musí zvládnout nejen fakta (zde gramatické jevy), ale musí 

je umět také aplikovat (tedy použít v praxi). Ze studie S. Hanušové „Pregraduální vzdělávání 

učitelů anglického jazyka“, která sledovala mimo jiné názory studentů a absolventů na skladbu 

studijních programů učitelů, vyplývá, že jak studenti, tak absolventi považují předmět gramatika 

za velmi významný k rozvoji vlastních komunikativních kompetencí.  

 Jako první byly RVP pilotovány, a od školního roku 2007/2008 zavedeny, pro základní 

školy v 1. a 6. ročníku. Před zavedením RVP mohly školy vyučovat podle vzdělávacího 

programu „Obecná škola“, „Národní škola“ nebo „Základní škola“.
49

  

 Rozvíjení kompetencí žáků v souladu s RVP podporuje ty, které jsou klíčem k jejich 

schopnosti samostatně se učit a reagovat a přizpůsobovat se vlastním potřebám v budoucnosti, 

změnám na trhu práce i změnám v oborech, ve kterých budou působit. RVP pracuje s termínem 

klíčové kompetence, který je pojat, jako „nadřazený“ znalostem a dovednostem. Vidíme, že 

uváděné cíle jsou v souladu s požadavky na realizaci RVP s mírnou odlišností v terminologii. 

Jde o cíle formulované jako prakticky využitelné výstupy založené na „souboru 

předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého jedince.“  
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 MŠMT ČR: Vzdělávací program: Základní škola. Praha: Fortuna, 1996. 
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Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; 

RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední 
odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro 
základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.50 
 

Nejen zařazení výuky cizího jazyka do vzdělávání, ale také schopnost znalosti využít je 

důležitá. Proto výzkum „Jazykové kompetence v Evropě“ pro evropskou patnáctku za rok 2000 

zkoumal znalost angličtiny jako cizího jazyka podle zemí a věkových skupin. Data v tomto 

výzkumu byla získána pomocí vlastního subjektivního hodnocení respondentů, osvojujících si 

cizí jazyk. Výsledky ukazují rozdíly v jednotlivých zemích. Vzhledem k metodice sběru dat tyto 

výsledky nereflektují znalost skutečnou, ale subjektivní vnímání respondenty. Velmi dobrou a 

dobrou kompetenci v angličtině (schopnost domluvit se) uvádí nejnižší Španělsko (15,3% 

populace), následuje Portugalsko (21,3% populace), Itálie (21,5% populace) a Francie (24,4%). 

Nejvyšší uvádí Švédsko (78,3% populace), Nizozemí (63,7% populace), Dánsko (56,1% 

populace) a Lucembursko (40,3% populace). Tyto výsledky rozebral Ch. Forestier, který 

upozornil na pozoruhodný konstantní rozdíl v ohodnocení svých vlastních kompetencí mezi 
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jednotlivými zeměmi pro věkové skupiny pod 65 let i možné zkreslení způsobené vlastním 

hodnocením kompetence respondentů. 

„Protože v Lucembursku je reálná vícejazyčnost nepochybně nejrozšířenější, lze soudit, 

že Lucemburčané mají nejreálnější pohled na vícejazyčnost představující kompetenci ve druhém, 

třetím nebo dokonce čtvrtém jazyce, což utváří další otazník v interpretaci dat poskytovaných 

Eurobarometrem“. Ch. Forestier současně ve studii zpracovávané pro Evropskou komisi 

(přehled zpracován pro Francii) upozorňuje na možnosti a výhody, včetně finančních, pokud by 

bylo esperanto použito ke vzájemné komunikaci, došlo by dle jeho názoru k významnému 

snížení výdajů na výuku cizích jazyků.
51 

Autorce není známo, zda se v České republice 

problematikou esperanta a jeho možným zavedením zabývaly kompetentní osoby. Námět využití 

esperanta jako univerzálního jazyka mezinárodní komunikace považuje nejen za zajímavý, ale 

také naznačující další determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání. 

 

 3.2.3. Metody výuky 

   B. Seldhofer zasazuje počátek výzkumu osvojování si cizího jazyka na konec 60., resp. 

začátek 70. let 20. století, kdy si odborníci začali více všímat problémy žáků při osvojování si 

cizího jazyka. Zaznamenali rozdíly mezi problémy při osvojováním si mateřského a cizího 

jazyka a začali tyto podrobněji zkoumat.
52

  

 Osvojování si cizího jazyka je často studováno jednostranně jako otázky zaměřující se na 

osvojování si jazykových struktur, slovní zásoby a výslovnosti, případně komunikativních 

kompetencí, a to přednostně v kontrolovaných (tedy ideálních) podmínkách. Následkem je 

ignorace dalších souvislostí spojených s osvojováním si cizího jazyka, jako je např. učební 

prostředí a jiné faktory.
53

 Proto zejména v poslední době dochází k podrobnějšímu zkoumání i 

těchto faktorů, které se pojí s osvojováním si cizího jazyka. Cílem je přesnější identifikace těchto 

faktorů a jejich kategorizace.
54
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 S výjimkou samostudia hrají v procesu osvojování si cizího jazyka a sebehodnocení i 

formálního hodnocení úrovně osvojení schopností a dovedností důležitou společnou roli učitelé, 

metody výuky a přístupy i učební materiály. Až do počátku 90. let 20. století u nás byla 

využívána i pro výuku cizích jazyků zejména frontální výuka a gramaticko-překladová 

metoda, zaměřující se na psanou formu jazyka. 

Podle J. Pelikána (1995, s. 79) vede frontální vyučování „nutně ke snaze o zjednodušení 

modelu působení na jednotlivé žáky na model práce se ´souhrnným žákem´“ a „dochází  

k unifikaci požadavků na žáky i k unifikaci pedagogického působení“. Zatímco unifikace 

požadavků  

ve vztahu k ověřování jazykových dovedností standardizovanou zkouškou se tak zdá možná,  

ve vztahu k jednotlivým žákům tomu tak není. Domníváme se, že ani ve vztahu ke zmiňované 

standardizované zkoušce by tomu tak nemělo být s výjimkou, kdy by se jednalo o specializovaný 

kurz určený k přípravě přímo na tuto zkoušku. V běžném studiu by měl být dán prostor 

variabilitě, neboť „subjektivita vnímání vlastního postavení, která je velice individuální 

záležitostí se promítá velice výrazně do sebereflexe žáka“, který při vlastním sebehodnocení z 

reálných signálů přímo od učitelů, může dospět k neadekvátnímu nadhodnocujícímu 

sebepojetí.
55

 J. Pelikán (1995, s. 83-84) dále konstatuje, že problém vnímání toho, jak jsme 

reflektováni jinými, je výrazně ovlivněno subjektivitou zpracování získaných informací.  

Z tohoto důvodu je třeba „standardizovat“ i učitele/hodnotitele (např. školení k nové státní 

maturitní zkoušce). 

 

 3.2.3.1. Metoda přímá (tzv. Berlitzova) 

 Zvýšený zájem o anglický jazyk v 90. letech 20. století a jeho výuka s sebou přinesly  

do škol nové přístupy používané v zahraničí. Ve školách se začaly prosazovat další metody jako 

například metoda přímá (direct/natural method), někdy nazývaná Berlitzova.
56

 Carl A. Kraus 

zdůvodňuje tuto metodu tím, že se „učíme žijící jazyk s cílem mu porozumět a využívat ho“.  

A dále uvádí skutečnost, že žáci na začátku své výuky nejsou mateni tištěnými symboly. 
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 Přímá metoda využívá pouze cílový jazyk. Jazyk je prezentován v mluvené podobě.  

Běžné a každodenní obraty jsou vyučovány prostřednictvím induktivního přístupu. Důraz je 

kladen na výslovnost a gramatickou správnost. Využívány jsou demonstrace, obrázky a jiné 

názorné pomůcky. Abstraktní slovní zásoba je vyučována prostřednictvím asociací. Tato metoda 

je i po více než sto letech stále využívána. 

 Při začátcích používání přímé metody se dobře uplatňovali rodilí mluvčí, kteří mnohdy 

český jazyk neovládali, ale znalost mateřského cizího jazyka zde byla jejich výhodou.  

Lze konstatovat, že výuka byla zajišťována nekvalifikovaně, neboť českými vyučujícími byli 

mnohdy učitelé ruštiny s metodickou výbavou, ale s omezenou znalostí anglického jazyka, nebo 

osoby s cizí státní příslušností bez pedagogického vzdělání, ale naopak s výbornou znalostí 

anglického jazyka.  

 Jak již bylo uvedeno dříve, ve školním roce 2000/2001 téměř polovina učitelů cizích 

jazyků neměla k výuce cizího jazyka příslušnou kvalifikaci, a i o dva roky později stále 

vyučovala anglický jazyk více než jedna třetina učitelů bez požadované kvalifikace, německý 

jazyk téměř třetina. Podle výroční zprávy ČŠI ve školním roce 2008/2009 je stále 

nekvalifikovaná téměř jedna pětina vyučujících cizích jazyků.  

 

 3.2.3.2. Audio-orální metoda 

 Další používanou metodou se stala audio-orální metoda, která se zaměřuje na drilová 

cvičení. Je založena na behaviorálním pojetí osvojování si cizího jazyka, založeného  

na principu podmiňování a posilování pozitivní zpětnou vazbou. Stejně jako přímá metoda učí 

žáky bez využití mateřského jazyka, ale na rozdíl od zaměření na slovní zásobu  

(tzv. přímá metoda), žáci drilují gramatické struktury. Často jsou využívány jazykové laboratoře. 

 Komunikativní přístup, který se zaměřuje a klade si za cíl efektivní komunikaci při výuce 

cizích jazyků, se stal populárním koncem 20. století.
57

 V menší míře byl využíván „task based 

learning“, který J. Willis popisuje jako třístupňový proces, skládající se z přípravy (tj. úvodu  

do tématu a úkolu); z vlastního úkolu (tj. naplánování úkolu a jeho splnění, výstup – task 

planning and report); a z jazyka (tj. analýza a procvičení).
58
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 3.2.3.3. Mezipředmětové vyučování (CLIL/SOCJO) 

 Se vzrůstající schopností učitelů používat cizí jazyk v jiných předmětech, se dále 

rozvíjelo tzv. mezipředmětové vyučování. V současné době je součástí mnoha aktuálních 

učebnic a dalších učebních materiálů. Nejnovějším přístupem, se kterým se v posledních 2-3 

letech intenzivněji seznamují větší počty učitelů, je „Content and Language Integrated 

Learning“ (CLIL), který propojuje výuku a využívání cizího jazyka s dalším obsahem a lze ho 

česky přeložit jako „Souběžné osvojování si cizího jazyka a dalšího obsahu“ (SOCJO).  

 CLIL, jako jedna z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání, se stal pevnou součástí 

české jazykové politiky na základě Akčního plánu 2004-2006 MŠMT ČR. Zdůvodněním je 

možnost žáků si na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílit tak 

své sebevědomí pro další studium.
59

 Jak bude zmíněno dále, motivace i sebevědomí jsou pro 

odpovídající a adekvátní sebehodnocení velmi důležité, a tím i důležitou součástí procesu učení 

se cizímu jazyku. 

 

 3.3. Motivace pro studium cizího jazyka 

"Důležitou součástí procesu učení  cizího jazyka je vytvoření situací,  

které imitují přirozené prostředí a umožňují žákům komunikovat.“ 

 

 Protože motivace je obecně uváděna jako důležitá složka při stanovování cílů, zmíníme ji  

v této podkapitole. Vnitřní i vnější motivace žáků k učení se cizího jazyka jsou různorodé 

(Markwardt, in Gardner, 1948). Pohybují se od vyhovění nárokům rodičů, studijním 

požadavkům, přes požadavky zaměstnavatele až po vlastní záměr žáka získat jazykové znalosti a 

dovednosti na úrovni, kterou si vytyčil s ohledem na cíle, které sleduje.  

 Motivací žáků bývá i skutečnost, že se cizí jazyk učí pro svou budoucnost. Ne vždy si 

však všichni žáci tuto skutečnost uvědomují. R. C. Gardner uvádí, že záměr žáka je sbírkou 

důvodů, které odráží individuální potřeby jednotlivce. Je-li žák motivován, učí se cizí jazyk 

ochotně. R. C. Gardner parafrázuje Whyte and Holmberg (1956, in Gardner), že když se žák učí 

jen proto, aby získal dobrou známku při studiu, potom má jen malou motivaci jít za hranice 

nároků výuky ve třídě. Pokud vidí význam učení se jako prostředek komunikace s dalšími lidmi, 

                                                 
59

 CLIL v ČR. Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/content-end-language-integrated-v-cr/. Zveřejněno 5.1.2009. 

Citováno 9.10.2010 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-end-language-integrated-v-cr/


 

 
42 

pak se skutečně jazyk učí. Společně s uvedenými autory, považujeme při studiu cizího jazyka za 

důležité, jaký cíl si žák stanoví, a dáváme tuto skutečnost do souvztažnosti s tím, jak se sám vidí, 

sebehodnotí se a sám subjektivně hodnotí své možnosti a jejich využití k dosažení vlastního 

stanoveného cíle.
60

  

 Jelikož se cizí jazyky obvykle učíme právě pro jejich reálné budoucí použití v životě, je 

důležitou součástí procesu učení se cizího jazyka i vytváření situací, které imitují přirozené 

prostředí a umožňují žákům komunikovat a žáci si tak snáze uvědomí význam, proč se cizí jazyk 

učí. Jedním z mnoha motivů pro učení se cizímu jazyku je snaha a představa ovládnutí takového 

jazyka na takové úrovni, která umožní žákovi dostatečnou jistotu, pro to, aby byl schopen se  

v cizojazyčném prostředí orientovat a domluvit se bez větších potíží, ale také pro zažití si cizího 

jazyka jeho praktickým používáním. V této souvislosti se pro žáky jeví jako velmi praktické a  

pro další osvojování si cizího jazyka více než vhodné využít možnosti pobytu v zahraničí a tedy 

možnosti reálné komunikace v cizím jazyce ve skutečném cizojazyčném prostředí.  

 Významnou motivací k učení se cizímu jazyku může být již sama skutečnost,  

že se žák zúčastní zahraničního pobytu nebo zájezdu do zahraničí. Může jít o motivaci ke studiu 

jazykových znalostí a dovedností, kdy žák usiluje o to, aby se domluvil co nejlépe, případně 

minimalizoval možné obtíže v komunikaci. Významná je především pozitivní motivace (zde 

vůle něco dokázat, něčeho dosáhnout). Jak uvádí Z. Palán, pozitivní motivace je umocňována i 

pocitem vnitřního uspokojení, který se mění s věkem, neboť dospělý člověk si přesně uvědomuje 

cíle učení (co se od něho očekává), jeho postoj je tedy dán spíše cílevědomostí.
61

  

 Ve shodě s mnohými školami, které vytvářejí příležitosti výměnných pobytů výjezdů  

do zahraničí, se domníváme, že tyto proces osvojování si cizího jazyka příznivě ovlivňují.  

Ze zprávy ČŠI za období 2006 – 2009
62

 vyplývá, že do těchto aktivit s využitím anglického 

jazyka bylo zapojeno 2.806 žáků základních škol (562 výměnných pobytů), 2.579 žáků gymnázií  

(330 výměnných pobytů) a 3.897 žáků středních odborných škol (463 výměnných pobytů). 

Zajímavé je srovnání se stejnými aktivitami s využitím jazyka německého, které odráží 
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historické souvislosti výuky němčiny (povinná výuka v době okupace) a blízkost cílových zemí. 

Bylo zapojeno 3.776 žáků základních škol (243 výměnných pobytů), 2.579 žáků gymnázií (585 

výměnných pobytů) a 3.759 žáků středních odborných škol (635 výměnných pobytů). 

Domníváme se proto, že pobyt v zahraničí může být pozitivním faktorem ovlivňujícím proces 

osvojování si cizího jazyka, a to jak jsme již dříve uvedli, z hlediska motivace, tak jako další 

aspekt ovlivňující čas věnovaný učení a možnosti nabývání a procvičování poznatků a 

zkušeností. Sledování tohoto faktoru je proto součástí naší studie. 

 Také souhlasíme s názorem O. Botlíka a D. Součka,
63

 že důležitá je i studijní materie a 

požadavky na její splnění. Žáci by také měli v učení se cizího jazyka vidět i jeho praktickou 

využitelnost. Pokud vidí souvislost mezi tím, co se učí, a svým vlastním životem a prostředím, 

pak se naučí mnohem více a s chutí. S velkou pravděpodobností budou mít k učebnímu procesu 

pozitivní přístup, a budou se proto i lépe sebehodnotit. Za povšimnutí v tomto případě stojí 

zjištění formulované jako „pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí“, 

korespondující se zjištěním odborníků, že pozitivní sebehodnocení generuje dosahování vyšších 

cílů a vyšší úspěšnost.
64

 

 

 3.4. Věk zahájení studia cizího jazyka 

„Je stále zřetelnější, že dobrý start do celoživotního vzdělávání  

mohou dětem zajistit jen vysoce kvalitní programy.“
65

 

 V této podkapitole se zaměřujeme na začátek procesu osvojování si cizího jazyka a učení 

se ho jako další determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání. Zřejmě nezpochybníme, že prostý 

pobyt v cizojazyčném prostředí, v němž se může člověk dobře domluvit pouze tímto jazykem, 

vytváří ideální podmínky k jeho zvládnutí. Učíme se tak jazyk mateřský, lidé tak obvykle také 

dobře zvládnou jazyk úřední, není-li jejich jazykem mateřským. Děti v bilingvních rodinách si 

takovým způsobem obvykle osvojí jazyk obou rodičů. Domníváme se, že prvotním faktorem 

úspěchu je časová expozice cizímu jazyku, tedy doba, kdy ten, kdo se jazyk učí, je s ním v 

kontaktu ať již pasivně (poslech, čtení) či aktivně (vlastní mluvení, psaní).  Proto podle rozsahu 

expozice, např. u úředního jazyka či v bilingvních rodinách, a také např. u emigrantů, je rychlost 
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a úspěšnost zvládnutí rozdílná. Ačkoliv pouhá časově významná expozice obvykle pozitivně 

ovlivní zvládnutí daného cizího jazyka, včetně uspíšení jeho zvládnutí oproti expozici 

krátkodobé, není zárukou zvládnutí kvalitního. Expozici cizímu jazyku se snažíme zajistit při 

jeho výuce ve školách, včetně nabídky výjezdu do zahraničí či komunikace s mluvčími daného 

jazyka s využitím moderních technologií jako chat, internet, sociální sítě, mezinárodní projekty 

(např. eTwinning) a podobně. Zejména ve vyšším věku (například studenti jazykových škol v 

zahraničí) a u emigrantů může okolí komunikovat s daným jedincem, přestože tento má vadnou 

výslovnost či se dopouští gramatických chyb apod. Jedinec pak není nucen či nemá korekci, aby 

se tento jazyk naučil precizněji. Ostatně tento jev můžeme pozorovat i u češtiny jako mateřského 

jazyka. Kvalita osvojení si jazyka se pak může projevit odlišně ve školním a mimoškolním 

prostředí. 

 Věkový faktor hraje důležitou roli v řadě zemí. Je hojně diskutován. Podle údajů ze třetí 

zprávy Evropské komise o vzdělávání zemí ESVO/EHS publikované v roce 1997 byla ve většině 

zemí Evropské unie zařazena povinná výuka jednoho cizího jazyka dětí v mladším školním 

věku. Česká republika se této skutečnosti nevymykala. Dřívější zahájení bylo zjištěno v 

Lucembursku, kdy byla povinná výuka jednoho cizího jazyka zařazena od samého počátku 

povinné školní docházky, a také ve Francii. Ve Francii však byla výuka cizího jazyka povinná 

pouze ve věku 7 až 9 let. Ze šestice přidružených zemí střední a východní Evropy byla podle 

těchto údajů povinná výuka cizího jazyka zavedena pouze u nás (od 9 let) a v Rumunsku (od 8 

let). V Bulharsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku byla výuka cizího jazyka volitelná, a to již 

od zahájení povinné školní docházky. V Německu, Irsku, Anglii, Walesu a Severním Irsku 

nebyla zavedena povinná výuka cizího jazyka v rámci primárního vzdělávání. V Severním Irsku 

nebyla dokonce zařazena jako povinná součást kurikula ani v sekundárním vzdělávání. Vidíme, 

že se jedná o země, kde mateřské jazyky patří mezi jazyky často vyučované jako cizí v jiných 

zemích (angličtina, němčina). 

 V 7 státech EU byla experimentálně předsazena výuka cizího jazyka povinné výuce. 

Respektive v případě Německa volitelná výuka cizího jazyka byla rozšířena od prvního ročníku  

(tj. od zahájení povinné školní docházky). V 5 státech EU se tak žáci setkali s výukou cizího 

jazyka již od 6 let věku. Ve Francii byla naopak experimentálně rozšířená povinná výuka cizího 

jazyka nad 9 let věku žáků. 
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 Zajímavé je porovnání s Pufahlem et al. (2000), kteří uvádějí přehled výuky v různých 

zemích celého světa. Součástí tabulky je také Česká republika. Ze studie vyplývá, že na rozdíl  

od Evropy, výuka cizího jazyka ve Spojených státech začíná až ve věku 14 let. S výukou prvního 

cizího jazyka později než v 10 letech se začíná také v Brazílii (od 10/11 let). Zahájení výuky  

ve věku vyšším než 12 let je kromě zmíněných Spojených států, uváděno v Peru, v Čile, na 

Novém Zélandu. Naopak mezi státy, které zahajují výuku nejdříve, již ve věku 6 let, patří kromě 

výše zmíněných také Austrálie a Thajsko. Mezi nejčastěji uváděné první vyučované cizí jazyky v 

této studii patří s převahou angličtina, méně často francouzština a němčina, v USA španělština. 

Mezi další vyučované cizí jazyky patří zejména francouzština, němčina, španělština, japonština, 

čínština, španělština, italština, portugalština, ruština, arabština v jednotlivých případech také 

turečtina (Německo), hebrejština (Izrael), švédština a finština (Finsko), řečtina (Austrálie), 

punjabi (Kanada), maori (Nový Zéland). Z uvedeného vidíme, že druhým cizím jazykem jsou 

kromě takzvaných velkých jazyků také jazyky místně významné.
66  

 Jelikož v učebním plánu českých středních škol byla zařazena povinná výuka dvou cizích 

jazyků, kdy výuka druhého cizího jazyka se realizovala v návaznosti na výuku cizího jazyka  

na základní škole, MŠMT ČR v roce 1995 schválilo učební osnovy pro gymnázia  

v návaznosti na základní školu. Od školního roku 1996/1997 byla zahájena výuka povinného 

předmětu cizí jazyk na všech základních školách už od 4. ročníku (tj. od věku 9 let). Umožnění 

výuky dvou cizích jazyků bylo zohledněno v ČR v RVP a od školního roku 2006/2007 je první 

cizí jazyk povinně vyučován místo od 4. třídy již od 3. třídy, tedy od 8 let věku žáka a další cizí 

jazyk nejpozději od 8. třídy, tedy od 15 let žáka.
67 

 Lze říci, že dochází k posunu výuky prvního 

cizího jazyka do mladšího věku, a že jako první vyučovaný cizí jazyk převažuje jazyk anglický. 

V naší studii budeme tedy tento faktor sledovat.  

 Aktuální výzkumy naznačují význam dalších faktorů, které úspěšnost či neúspěšnost a 

kvalitu zvládnutí cizího jazyka ve vyšším věku ovlivňují. Jako velmi významný se ukazuje 

přístup rodičů a podpora svých dětí při učení se cizího jazyka.
68 

Podle R. Ellise se jednotlivci liší  

v předpokladech pro osvojení si cizího jazyka. Bylo prokázáno, že ti, kteří mají větší nadání, jsou 
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úspěšnější v testech a obvykle si také cizí jazyk osvojí rychleji. Toto platí jak pro formální 

hodnocení, tak pro komunikativní použití cizího jazyka.
69

 

 

 3.5. Čas věnovaný učení se cizímu jazyku 

 Mezi faktory, které ovlivňují proces učení, považujeme shodně jako například  

P. Döbrich, aspekt času.
70

 Za významný faktor ovlivňující učení a osvojení si cizího jazyka 

považujeme i čas, který žák jeho osvojování věnuje. Patří sem jednak čas strávený ve škole,  

na vyučovací hodině, dále pak další čas, kdy se žák cizímu jazyku věnuje, ať již aktivně  

(např. další studium) nebo pasivně (např. poslech písniček v cizím jazyce, sledování 

nedabovaných filmů, pobyt v cizojazyčném prostředí). Tento dodatečný čas může být nastaven 

zadáním domácího úkolu vyučujícím, kdy žák cíleně pokračuje v práci na daném tématu, dané 

oblasti apod.  Žáci se mohou cizímu jazyku také věnovat cíleně podporování rodiči nebo  

z vlastního zájmu, návštěvou jazykových kroužků a kurzů, individuálním studiem, doučováním. 

Doučování může probíhat jak ve škole, tak mimo ni. Není neběžné, že takzvané doučování 

absolvují i žáci, kteří jej v tradičním pojetí vlastně nepotřebují, neboť se jedná o rozšíření 

znalostí a dovedností, získávaných ve škole, a to nejčastěji na přání rodičů, aby si jejich děti cizí 

jazyk osvojili na vyšší úrovni, než zajišťuje škola v běžném vyučování. Zájem o hudbu, 

sledování filmů či počítačové hry mohou být dalším významným faktorem, kdy se žák setkává s 

cizím jazykem mimo školu. Může jít o běžný poslech a sledování nebo o hlubší práci s jazykem, 

kdy žák například využívá pro lepší porozumění slovníku, překládá si texty s pomocí další osoby 

(např. sourozenci, rodiče, spolužák, kamarád) nebo si některé výrazy přinese do školy a požádá 

učitele o vysvětlení. 

 Obecně lze říci, že čím více času věnuje žák učení se, osvojování si a procvičování 

jazykových znalostí a dovedností, tím lepších výsledků dosáhne zejména v případě vědomého 

učení se, ale i při nevědomém či spontánním. Zejména pokud aktivity, spojené s učením 

(vědomé učení) nebo jej ovlivňující (včetně nevědomého učení), jsou pro žáka zajímavé, 
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případně je považuje na důležité, snadné, zábavné apod., je větší pravděpodobnost, že jim věnuje 

více času, ale také pozornosti, soustředění.  

 Významu času věnovanému studiu cizího jazyka odpovídá také hodinová dotace  

v jednotlivých ročnících v průběhu školního vzdělávání. Jak jsme uvedli i dříve, došlo k posunu 

zahájení povinné výuky prvního cizího jazyka do nižšího ročníku (3. třídy). Na základních a 

středních školách je často jeho hodinová dotace rozšířena o nepovinnou či volitelnou výuku. 

 Časový rozsah, tedy období věnované učení se cizímu jazyku, považujeme za velmi 

významné. Současně však objektivně v plném rozsahu velmi obtížně sledovatelné, neboť 

běžnými přístupy neumíme pojmout všechny jeho aspekty. Například intenzita může být plně 

zaměřena na onoho konkrétního žáka, kdežto jiný žák bude jen jeden z mnoha dalších ve třídě. 

Stejně tak kvalita výuka cizího jazyka může být různá. Významným faktorem je také použití 

vhodných učebních materiálů a přístupů přiměřených věku žáka. 

 

 3.6. Pojmové pole 

 Český jazyk často přebírá zahraniční terminologii, proto někdy dochází k posunu chápání 

a používání některých termínů. Proto v následující části považujeme za vhodné zmínit a přesněji 

specifikovat použité termíny. 

 

 3.6.1. Hodnocení 

 Hodnocení provádí každý člověk takřka permanentně, aniž si to uvědomuje.
71

 Hodnocení 

je definováno v Pedagogickém slovníku
72

 odkazem na heslo „pedagogická evaluace“. Ve 

starším vydání autoři uvádějí, že „ve vědecké terminologii má 'evaluace' obecný význam 

'hodnocení'”. V nejnovějším dostupném vydání (4., aktualizované) autoři sice uvádějí dva 

ekvivalentní anglické výrazy „evaluation/assessment“, v dalším definování termínu ale 

používají pouze výraz „evaluace“.  

 Původně je heslo definováno tak, že „v pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a 

vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy“. V nejnovějším 

vydání je definice modifikována tak, že „v pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a 

vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku 
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vzdělávacího systému“. Modifikace definice ukazuje, jak se tento pojem, jeho chápání a 

používání v průběhu let změnil a mění. 

 V době zahájení naší práce jsme vycházeli z definice první. Hodnocení chápeme jako 

nástroj umožňující korigovat, plánovat a inovovat vzdělávací proces, v našem případě  

z pohledu žáka. Toto pojetí je v souladu s pokračování definice hesla, že „má důležitou roli  

pro korekce a inovace vzdělávací soustavy, pro strategie plánování a jejich rozvoje aj.“. 

Nejnovější vydání doplňuje do definice „priorit“. 

 Používané anglické definice významově rozlišují mezi „evaluation“ a „assessment“. 

Termín „evaluation“ je používán pro celkové, finální, respektive sumativní hodnocení jak 

vzdělávací instituce, programů apod., tak výsledků výuky. „Summative evaluation, by contrast, 

is usually conducted at the end of a particular course or at specific points (...) The purpose is to 

form a judgment about the effectiveness of a course and/or an instructor.“
73

 Termín 

„assessment“ je používán pro hodnocení průběžné (formativní), kterým se zjišťují informace o 

aktuálním stavu a momentálním výsledku výuky.
74

 

 

 3.6.1.1. Sumativní hodnocení 

 Z. Kolář a R. Šikulová
75

 definují sumativní hodnocení jako úroveň dosažených znalostí  

v určitém časovém okamžiku, obvykle na konci určitého období vyučování. 

 

 3.6.1.2. Formativní hodnocení 

 Z. Kolář a R. Šikulová uvádějí,
76

 že formativní hodnocení bývá obvykle zaměřeno  

na odhalování chyb, obtíží a nedostatků v práci žáka a nabízí radu, vedení a poučení zaměřené  

na zlepšení budoucích výkonů. Formativní hodnocení je zaměřeno na podporu dalšího 

efektivního učení žáků. 

 

  

                                                 
73

 Senate Committee on Teaching and Learning: Teaching Assessment & Evaluation.. York University, 2002. Str. 2. 

Dostupné z: http://www.yorku.ca/univsec/senate/committees/scotl/tevguide.pdf 
74

 Bachman, L., Palmer, A.: Language Assessment in Practice. 1. vydání. Oxford: OUP, 2010. ISBN 978-0-19-

442293-2, str. 19-32. 
75

 Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. 2. doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, s. 33 
76

 Tamtéž. 

http://www.yorku.ca/univsec/senate/committees/scotl/tevguide.pdf


 

 
49 

3.6.2. Sebehodnocení 

 Sebehodnocení definují J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš shodně v 1. i nejaktuálnějším  

4. vydání Pedagogického slovníku
77

 jako „hodnocení, při němž člověk hodnotí sám sebe“. 

Upozorňují na skutečnost, že může být jak přiměřené, tak i nepřiměřené a na to, že v psychologii 

se jedná o metodologický postup, který „umožňuje zjistit, jak daný jedinec chápe sebe sama, své 

poznání a prožívání světa“. Sebehodnocení může být ovlivněno očekáváním žáka.
78

  

  

 3.6.3. Hodnocení, jako součást procesu rozhodování 

 Člověk ve svém životě průběžně volí z možných alternativních možností tu, kterou  

v dané chvíli považuje za nejvhodnější či nejvýhodnější. Každé rozhodování v sobě skrývá i 

procesy hodnocení, jak uvádí S. Dorotíková.
79

 Hodnocení je zde vnímáno jako proces,  

který člověku umožní vybrat si v danou chvíli vhodný postup.  

  

3.6.4. Proces kontinuálního hodnocení 

 V naší studii jsme se zaměřili na finální hodnocení. Z uvedené tabulky, znázorňující 

proces kontinuálního hodnocení, se zaměřujeme na faktory, které ho ovlivňují – jako například 

potřeba, přání, představa a rozhodnutí (volba či povinnost skládat zkoušku), podmínky 

plánované činnosti a využití prostředků (zde učitel, učební pomůcky, další materiály a aktivity) a 

vyhodnocení výsledků činnosti (sebehodnocení, formální hodnocení). 

 Finální hodnocení není nezbytně hodnocením konečným, ale může ukončovat určitou 

etapu v rámci hodnocení kontinuálního. Ten, který hodnocení provádí, se může domnívat,  

že se jedná o závěrečný krok nebo tento krok učinit. Toto rozhodnutí však v budoucnu může být 

revidováno a finální hodnocení se může stát součástí hodnocení průběžného. 
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3.6.5. Jazykové dovednosti  

 Původní heslo v Pedagogickém slovníku  bylo z „jazykové (řečové) dovednosti“ s citací   

J. Hendricha a kol.
80

 z roku 1988 upraveno následně v roce 1999 na jazykové dovednosti 

(kompetence) s citací K. Šebesty,
81

 což opět reflektuje časový vývoj pojetí problematiky a její 

terminologie. Jde o „kosmetickou úpravu“ a implementování zahraniční literatury, neboť vlastní 

definice zůstala beze změny. Za základní jazykové dovednosti, potřebné pro komunikaci v cizím 

jazyce, jsou stále považovány dovednosti receptivní: schopnost porozumět mluvenému slovu a 

čtenému slovu a produktivní: schopnost mluvit a psát v daném cizím jazyce.   

  V aktualizovaném 4. vydání Pedagogického slovníku heslo „řečové dovednosti“ 

odkazuje na heslo „jazyková dovednost (kompetence)“. V definici tohoto hesla už není „řečová 

dovednost“ zmíněna ani odkazována. Termín řečové dovednosti je však stále používaným 

termínem v didaktice cizích jazyků. 

 

 3.6.6. Jazykové struktury 

 Jazykové struktury, odrážející se v systému  pravidel, jsou nezbytné pro komunikaci, 

neboť umožňují správný a přesný přenos předávaných informací. V hantýrce běžného žáka 

bývají vyjádřeny jedním slovem jako gramatika. Tento výraz jsme také použili v naší studii, 

neboť se nám jeví pro naše účely dostatečně určitý. 

 

 3.6.7. Učení 

 Učení můžeme chápat jako: 

 - spontánní získávání vlastních zkušeností; 

 - formalizované vzdělávání v institucích; 

 - neformální vzdělávání v institucích. 

 

 3.6.8. Osvojování 

 Vzdělávání je proces osvojování si znalostí dovedností a postojů. 
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4. Hodnocení a sebehodnocení 

 V době zpracovávání podkladů pro tuto disertační práci a analyzováním výsledků studie 

nebyli žáci obecně seznamováni s kritérii formálního hodnocení, ani nebyli soustavně vedeni  

k vlastnímu sebehodnocení. V praxi žáci vycházeli z běžné skutečnosti a z reality praxe 

hodnocení, kdy kritéria hodnocení vyučujícího nebyla v podstatě vůbec zveřejněna explicitně 

ústní či písemnou formou. Předpokládalo se, že žák zvládne v maximální míře učivo uvedené v 

učebnicích, případně odprezentované učitelem. 

 

 4.1. Hodnocení jako pojem 

 T. McNamara upozorňuje na skutečnost, že navzdory rozsáhlému vývoji a technické 

inovaci zejména v testování jazyků přetrvává tradiční pojetí, které předpokládá, že jedinec má 

určité jazykové znalosti a dovednosti, a tyto jsou prokazatelné prostřednictvím jeho výkonu  

(např. v testu). Současně je předpokládáno, že výsledky ohodnocení jeho výkonu jsou více či 

méně objektivní. Jak jsme již ale zmínili, a jak si ukážeme dále, nejen nabývání jazykových 

znalostí a dovedností, ale také jejich prokazování i hodnocení je ovlivňováno komplexem faktorů 

různé váhy.
82

 Z tohoto důvodu je hodnocení nahlíženo z různých hledisek. 

 Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) neuvádí hodnocení jako 

samostatný pojem s vlastní definicí, ale hodnocení je vysvětleno pod pojmem pedagogická 

evaluace s tím, že evaluace má ve vědecké terminologii obecný význam hodnocení. V 

pedagogice znamená zjišťování, porovnání a vysvětlování dat charakterizující stav, kvalitu, 

efektivnost vzdělávací soustavy. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávací soustavy, 

pro strategie plánování jejího rozvoje aj. Opírá se o rozsáhlou vědeckou základnu. 

 Slovní spojení s výrazem hodnocení jako samostatné heslo je uvedeno v sedmi 

kombinacích, a to jako: hodnocení učebnic, hodnocení učitelů, hodnocení vzdělávacích procesů, 

hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení vztažené k cílům, 

hodnocení žáků. Kvalita se v definici hodnocení objevuje pouze v definici hodnocení učitelů 

(„posuzování kvality a výsledků učitelovy práce“) a v definici vzdělávacích výsledků 

(„posuzování kvality vzdělávání na úrovni tříd, škol, vzdělávací soustavy země, založené na 

měření výkonu žáků v testech vědomostí a jiných produktů vzdělávání“).  
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 Hodnocení žáků je definováno ve třech polohách: 

1. jako „hodnocení vzdělávacích výsledků žáků“, které se provádí pomocí testů; 

2. jako „vzdělávací výsledky žáků“, které jsou hodnoceny oficiálně 

prostřednictvím klasifikace nebo prostřednictvím písemných zpráv (tj. slovní 

hodnocení); 

3. jako „hodnocení žáků v běžné pedagogické komunikaci“, kdy probíhá sdělení 

učitelů určené žákům o jejich úspěšnosti, chybách, aj. 

 V naší studii je v souvislosti s výše uvedeným pojmem hodnocení použito k porovnání a 

vysvětlení stavu dat charakterizující stav a kvalitu jazykových znalostí a dovedností. Ceněn je 

aspekt role hodnocení pro možnost budoucích korekcí a inovací v rámci vzdělávání, učení a 

učení se.  

 

 4.1.1. Hodnocení jazykových znalostí a dovedností 

 V době provádění našeho výzkumu, ani před ním, nebyli žáci v českých školách běžně 

seznamováni s kritérii hodnocení ani k sebehodnocení ve vztahu k hodnocení učitelem vedeni. 

Vycházeli z běžné skutečnosti škol, kdy kritéria hodnocení téměř nikdy nebyla vyučujícím 

dána explicitně ústní či písemnou formou. Předpokládalo se, že žák zvládne v maximální míře 

učivo uvedené v učebnicích, případně prezentované učitelem. Výsledná známka na vysvědčení 

byla obvykle průměrem dílčích známek z jednotlivých písemných anebo ústních zkoušek. Jejich 

hodnocení známkou na stupnici 1 (výborně) až 5 (nedostatečně) bylo na uvážení učitele. Tuto 

skutečnost jsme zjistili z odpovědí učitelů cizích jazyků, kteří se účastnili seminářů v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na pedagogických centrech v ČR v období 2003 - 

2004. Analýza těchto respondentů je zpracována v podkapitole 6.1.1. Přesnost sebehodnocení 

žáka. 

 Osvojení si základů cizího jazyka zahrnuje slovní zásobu, jazykové struktury (gramatiku) 

a čtyři jazykové dovednosti, které umožní jeho funkční používání s využitím relevantních 

kompetencí. Nároky a požadavky na stupeň osvojení si cizího jazyka se v průběhu let vyvíjejí a 

spolu s nimi i způsob a forma hodnocení (viz. například školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR). 

Dochází k posunu od prostého hodnocení znalostí k hodnocení schopnosti cizí jazyk využívat 

pro komunikaci a v praxi jako takové.  
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 Různé typy hodnocení jsou používány podle svého účelu. Hodnocení můžeme dělit  

na formální a neformální nebo také podle toho, zda hodnotíme postup v učení jednotlivce či 

skupiny (nabytí nových znalostí a dovedností za určité období) nebo ověřujeme stávající znalosti 

a dovednosti v porovnání se standardem (výstupy RVP, standardizované zkoušky, vysvědčení). 

Hodnocení může být také použito k porovnání kvality výuky (jako např. v Anglii a Skotsku, kde 

jsou výsledky zkoušek na jednotlivých školách publikovány v souhrnných tabulkách).  

 Má-li hodnocení výkonu žáků přispět ke zkvalitnění a efektivitě výuky na škole a 

schopnosti učení se jednotlivců, mělo by jasně korespondovat s jazykovými znalostmi a 

dovednostmi žáků a obecnými požadavky na ně. Žáci by proto měli být obeznámeni s 

požadavky, které mají splnit, a být si jich vědomi, a také být seznámeni s kritérii hodnocení, 

ideálně i s výstupy a s dlouhodobými cíli. Nestačí tedy pouze, aby měli k dispozici přehled učiva 

(často daný pouze obsahem používané učebnice). V případě nesplnění požadavků či některého z 

kritérií by na jejich základě měli získat zpětnou vazbu, případně by jim měla být poskytnuta 

další podpora tak, aby věděli jak dále pracovat, aby u nich došlo ke zlepšení a lepšímu výkonu 

při dalším hodnocení. Neboť žák, který neumí ohodnotit sám sebe, těžko odhadne stupeň, na 

kterém splňuje nároky na něj kladené – tedy, zda se pohybuje v průměru, splňuje více, než je 

požadováno, případně nároky a požadavky nesplňuje v několika nebo více aspektech.  

 C. Rohlheiser ve své práci cituje E. Lockeho,
83

 který uvádí, že již delší dobu je 

prokazováno, že jasné stanovení cílů přispívá pozitivně k dosaženému (rozuměj „žádanému“) 

výkonu. Už tzv. Bílá kniha zmiňuje vytvoření systému diagnostického hodnocení žáků, 

založeného na všestranném posouzení jejich dosavadního vývoje, výsledků vzdělávání a jejich 

předpokladů pro různé formy navazujícího vzdělávání, které povedou k doporučení formy další 

vzdělávací cesty.  

 

 4.1.2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

           Jednotný systém hodnocení úrovně pokročilosti zvládnutí cizího jazyka byl vypracován v 

roce 2001 Radou Evropy s názvem „The Common European Framework of Reference“ 
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(Společný evropský referenční rámec pro jazyky).
84

 Tento dokument popisuje kompetence 

potřebné ke komunikaci odpovídající znalosti a dovednosti cizího jazyka a situace a oblasti 

komunikace. Definuje dosahované úrovně pokročilosti zvládnutí cizího jazyka podle různých 

hledisek. Využívá šestibodovou stupnici, kde jednotlivé stupně jsou názorně popsány (tzv. 

deskriptory).  

Úroveň jazykových znalostí a dovedností je definována ve třech úrovních, rozdělených vždy 

do dvou stupňů: 

 Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)  

 Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)  

 Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery) 

 Cílem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERRJ) je 

usnadnit komunikaci v oboru moderních jazyků v rámci různých vzdělávacích systémů 

poskytnutím společného základu pro srozumitelný popis cílů, obsahu a metod a poskytnutím 

objektivních kritérií pro popis jazykové způsobilosti. SERRJ může poskytnout podporu i žákům, 

kteří si s pomocí deskriptorů mohou například sami lépe ohodnotit své stávající znalosti a s jejich 

využitím si stanovovat další cíle.   

 Stupnice jazykových úrovní podle SERRJ začala být využívána pro popis úrovně 

jednotlivých zkoušek, využívá se jako pomůcka pro vypracování sylabů, učebnic a učebních 

materiálů nebo k označení jazykové úrovně při popisu nebo definování studijních skupin a kurzů 

či ke stanovení požadavků na znalosti cizích jazyků při přijímacím procesu  

(např. ke studiu nebo na pracovní pozici). Její výhodou je, že podává výpověď o úrovni 

jazykových znalostí a dovedností žáka bez ohledu na to, který evropský cizí jazyk se učí či jaké 

metody a učební materiály používá. Takto je také využita v nové státní maturitní zkoušce. 

Deskriptory se také stále častěji objevují v učebních materiálech pro možnost sebereflexe a 

sebehodnocení žáků (například v závěru lekcí či po určitých úsecích učiva), s cílem umožnit jim 

ohodnotit nově nabyté znalosti a dovednosti v cizím jazyce, případně identifikovat slabiny či 

sledovat postup v osvojování si cizího jazyka.  
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 4.2. Jazykové zkoušky 

 Úroveň osvojených znalostí a dovedností v cizích jazycích si mohou žáci základních, 

středních, vyšších i vysokých škol potvrdit absolvováním certifikované zkoušky. Skládání těchto 

zkoušek je rozšířenější u žáků středních škol. Jako zdůvodnění uvádí ČŠI ve své zprávě, že  

„je zřejmé, že žáci v krajích, kde mají možnost uplatnit své dovednosti v zahraničí, skládají také 

častěji certifikované zkoušky.“ Jako příklad dobré praxe uvádí „kraj Jihomoravský, kde je zřejmá 

úspěšnost žáků jak v anglickém, tak v německém jazyce.“  

 Zkoušku můžeme obecně definovat jako test nebo sérii testů (ústní, písemný, praktický),  

při kterých žáci demonstrují schopnosti, znalosti a dovednosti.
85

 Lyle F. Bachman a Adrian S. 

Palmer uvádí, že lze definovat šest základních rysů kvalitního testu, a to spolehlivost, 

autenticitu, interaktivitu, dopad, platnost a praktičnost. Tyto kvality přispívají k užitečnosti testů, 

resp. zkoušek. V ideálním případě k nim jejich tvůrci a uživatelé směřují.
86

 

V průběhu svého studia se žáci se zkouškami běžně setkávají. V průběhu posledních 20 

let dochází k významným změnám jejich formy i přístupu k nim na národní i mezinárodní 

úrovni. Zaměříme se na stav v České republice. Níže uvedeme orientační popis s cílem zvýraznit 

podobnosti či odlišnosti vybraných jazykových zkoušek. 

 Jazykové zkoušky upravují způsoby a přístupy k ověřování jazykových znalostí a 

dovedností kandidátů. S rozvojem nových technologií se rozšiřuje paleta jazykových zkoušek  

o další stupně a typy jednotlivých zkoušek, které mohou probíhat i formou testování s pomocí 

počítače. Logickou reakcí na probíhající vývoj je modifikace požadavků na výstupy  

v jednotlivých stupních vzdělávání i jazykové zkoušky. V porovnání se začátkem nového 

tisíciletí dostávají uchazeči detailnější zpětnou vazbu. Uchazečům je v relevantních případech 

také nabízena možnost skládat jednotlivé dovednosti jako samostatné zkoušky (písemný a ústní 

projev). Obecně se jazykové zkoušky zaměřují na hodnocení čtyř jazykových dovedností, a to 

pasivních: porozumění čtenému a slyšenému; a aktivních: písemný a ústní projev. Další kategorií 

je ověřování znalosti jazykových struktur a gramatiky. 
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Společný evropský 

referenční rámec pro 

jazyky 

Státní jazyková 

zkouška 
Cambridgeské zkoušky Zkoušky City&Guilds 

Státní maturitní 

zkouška 

B2 
Státní všeobecná 

jazyková zkouška 

First Certificate in 

English 

IESOL* 

Communicator, 

ISESOL* 

Communicator 

Vyšší úroveň 

obtížnosti 

B1 
Státní základní 

jazyková zkouška 
Preliminary English Test 

IESOL* Achiever, 

ISESOL* Achiever 

Základní úroveň 

obtížnosti 

* Písemnou (IESOL) a ústní zkoušku (ISESOL) lze skládat jednotlivě, nezávisle na druhé.  

Tab. 1: Srovnání jazykových zkoušek podle úrovní (anglický jazyk) 

 

  Následující tabulka „Počet českých žáků se složenou certifikovanou zkouškou“ je  

pro ilustraci převzata ze zmíněné zprávy. Ukazuje zájem žáků ověřit si své jazykové znalosti a 

dovednosti a dále poslouží jako možná reference k dalším uváděným statistikám v této práci.  

 

 U zkoušky (včetně jazykové) jsou ověřovány žákovy znalosti a dovednosti jazykových 

struktur bez ohledu na jeho předchozí historii učení se danému cizímu jazyku. Pokládáme za 

zajímavé zkoumat pravděpodobnost vazby mezi vlastním sebehodnocením kandidáty 

jazykových zkoušek a získanou známkou. Tuto schopnost adekvátně se ohodnotit považujeme za 

důležitou, neboť je předpoklad, že umožní kandidátům jazykových zkoušek lépe odhadnout 

úroveň osvojení a zvládnutí znalostí a dovedností cizího jazyka, a z tohoto důvodu se budou na 

jazykovou zkoušku hlásit a ji skládat především ti, kteří by měli být v osvojení si cizího jazyka 

dostatečně konfidentní a mají předpoklad ji úspěšně složit. Jako východisko pro posouzení 
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nároků na osvojení si jazykových znalostí a dovedností a kritérií jejich standardizovaného a 

formálního hodnocení jsou v následujících podkapitolách proto podrobně popsány vybrané 

jazykové zkoušky a nároky na jejich úspěšné složení. 

 

 4.2.1. Standardizované jazykové zkoušky 

 Až dosud jsme se zaměřovali spíše na proces osvojování si cizího jazyka a aspektů  

s tím spojených. Podívejme se nyní, na jejich praktické využití. Jak jsme uvedli již dříve, 

jazykové znalosti a dovednosti by měly být nabývány s cílem jejich praktického využití v 

reálném životě žáka. Je však potřebou, někdy i zájmem žáků a učitelů a dalších osob či institucí, 

zjistit na jaké úrovni se tyto znalosti a dovednosti nacházejí. Za tímto účelem vznikly instituce, 

které se hodnocením formálně a standardizovaně zabývají.  

 Potřeba formálního a standardizovaného hodnocení se odrazila i v legislativním procesu. 

Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 26. července 2004 pod č.j. 19605/2004-23 byl přijat seznam 

standardizovaných jazykových zkoušek. Vláda v této souvislosti již dříve svým usnesením  

č. 1088 ze dne 6. listopadu 2002 stanovila systém stanovování jazykových kvalifikačních 

požadavků (předpokladů) k prokazování jazykové kvalifikace u vybraného okruhu míst  

ve správních úřadech. Rozhodnutím MŠMT ze dne 28. června 2005 pod č. j. 20583/2005-23 byl 

stanoven seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely jazykové kvalifikace 

zaměstnanců ve správních úřadech. 

 Zjišťování jazykových znalostí a dovedností měřením výkonnosti žáků - kandidátů 

jazykových zkoušek - prošlo vývojem, který odráží vývoj společnosti a proběhlé změny.  

Před rokem 1989 byly jazykové znalosti a dovednosti z cizího jazyka hodnoceny na konci 

středního stupně vzdělávání maturitní zkouškou. Zpravidla jen zájemci o studium cizího jazyka 

nebo zájemci o studium na vybraných školách je prokazovali při přijímacích zkouškách na 

vysoké školy. Potenciálnímu zaměstnavateli se v případě potřeby prokazovali ročníkovým nebo 

maturitním vysvědčením, byly uznávány státní jazykové zkoušky, ale alternativně byli 

jednotlivci běžně hodnoceni způsobem a postupem stanoveným individuálně daným 

zaměstnavatelem či institucí. 

 Tento vývoj koresponduje s vývojem zkoušek a hodnocením jazykového vzdělávání jako 

takového, které se v průběhu let měnilo jednak změnou obsahu zkoušky, jednak změnou formy 
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hodnocení. Obecně lze říci, že standardizované a v České republice uznávané jazykové zkoušky 

se sobě navzájem podobají, přinejmenším v základních rysech.  

 

 4.2.1.1. Státní jazyková zkouška 

 První státní jazykové zkoušky jsou dokladovány na Státní jazykové škole na Praze 1  

ve školním roce 1953/1954. Z důvodu dostupnosti údajů poskytnutých touto jazykovou školou je  

v následující tabulce zpracován vývoj počtu kandidátu SJZZ období od podzimu 2002 až do jara 

2010. Údaje z předcházejících let nejsou k dispozici.  

 Celkem uchazečů  Uspělo Neuspělo 

Podzim 2002 115 61 (53%) 54 (47%) 

Jaro 2003 476 320 (67%) 156 (33%) 

Podzim 2004 111 78 (70,27%) 33 (29,72%) 

Jaro 2004 566 360 (63,6%) 206 (36,4%) 

Podzim 2004 110 78 (70,27%) 33 (29,72%) 

Jaro 2006 302 240 (79,47%) 62 (20,53%) 

Podzim 2006 77 62 (80,52%) 15 (19,48%) 

Jaro 2007 249 194 (77,91%) 55 (22,09%) 

Podzim 2007 56 43 (77%) 13 (23%) 

Jaro 2008 197 157 (79,69%) 40 (20,3%) 

Podzim 2009 42 28 (66,67%) 14 (33,33%) 

Jaro 2010 130 107 (82,31%) 23 (17,69%) 

Tab. 2: Přehled počtu kandidátů státních jazykových zkoušek základních na sledované SJŠ v krajském městě v 

období podzim 2002 až jaro 2010. Rok 2005, podzim 2008 a jaro 2009 nejsou k dispozici. (Jílková, 2011) 

 

 Respondenty byli studenti a uživatelé převážně anglického jazyka, část z nich uvedla 

současnou znalost dalšího cizího jazyka. Dalšími uváděnými cizími jazyky byly například jazyk 

německý, francouzský, španělský, ruský, slovenský. Z důvodu malé reprezentativnosti vzorku 

těchto jazyků se dále zaměřujeme pouze na jazyk anglický. 

Z přehledného zpracování informací o počtu státních jazykových škol v období od roku 

1995 do roku 2003 a žáků učících se cizí jazyk vyplývá, že trvale nejvíce žáků se učí jazyk 

anglický. Početně druhý nejčastěji vyučovaný jazyk je jazyk německý, následovaný s 

významným odstupem jazykem francouzským a španělským. Další cizí jazyky se učí desítky až 
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stovky žáků, případně jedinci. Domníváme se, že zájem o výuku na státních jazykových školách 

naznačuje, že tato není pokryta pro tyto žáky uspokojivě na základních, středních či vysokých 

školách. Z praxe víme, že další žáci se vzdělávají v soukromých jazykových školách a dalších 

zařízeních, případně individuálně. Tato situace naznačuje, že cizí jazyky jsou považovány za 

důležité, neboť stojí za to se v nich vzdělávat i mimo povinnou školní docházku. Z uvedené 

statistiky není zřejmé, zda toto studium může být doplněním povinného studia, náhradou, pokud 

by povinné studium daného cizího jazyka nebylo dostatečné či dostupné nebo zda existuje jiný 

důvod. 

 Státní závěrečné jazykové zkoušky v České republice se konají podle vyhlášky  

č. 33/2005 Sb Zájemci mohou skládat státní jazykové zkoušky základní, všeobecnou, státní 

jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický a překladatelský. My se zaměříme pouze  

na státní jazykovou zkoušku základní (dále jen SJZZ), kdy kandidát uspěje, pokud prokáže 

jazykové znalosti na úrovni B2 a výše podle SERRJ. Tato odpovídá výstupní úrovni 

středoškolské pokročilosti, a je tedy vhodná k dalšímu srovnání. 

 Kandidáti SJZZ prokazují schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a 

samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových  prostředků,  

stanovených  rámcovým  a  školním vzdělávacím programem pro  základní  kurz  v  jazykové  

škole. Požadována je znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek. Písemná část se skládá ve 

skupině, ústní část je individuální. 

 Písemná část státní základní jazykové zkoušky se koná v rozsahu cca 4 hodiny. V této 

době kandidát vypracovává čtyři části zadání (porozumění čtenému, písemný projev, 

porozumění slyšenému, gramatickou část). Tyto části jsou zadávány vždy v uvedeném pořadí a 

po prvních dvou částech následuje přestávka.  

 Kandidát, který uspěje v písemné části, tedy úspěšně složí tuto písemnou část, je pozván  

k části ústní. Ústní část se koná nejdříve za 14 dní a je realizována v rozsahu 15 až 20 minut před 

tříčlennou zkušební komisí.
87

 Při skládání ústní části žák hovoří na dané téma, popisuje obrázek, 

je zapojen do diskuze nebo jiného interaktivního projevu. Ověřuje se tak schopnost reagovat  

v běžných situacích denního života a plynně hovořit o daných tématech. 

 Pro výsledné hodnocení mají písemná i ústní část státní jazykové zkoušky stejnou váhu. 

Uchazeč je hodnocen známkou 1 až 3, resp. neprospěl. Výsledná známka z ústní i písemné části 
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není průměrem, ale je vždy horší známkou, pokud se výsledné známky z obou jednotlivých částí 

liší. Uchazeč, který úspěšně absolvuje státní jazykovou zkoušku, získá vysvědčení o státní 

jazykové zkoušce. 

 Tento formát zkoušky je srovnatelný s formátem Cambridgeské zkoušky First Certificate 

in English (FCE) a ZD - Zertifikat Deutsch (Certifikát z němčiny), která však požaduje nižší 

úroveň znalostí - B1 a ZDfB (Zertifikat Deutsch fur Beruf) na úrovni B2. ZDfB se zaměřuje již 

také na odborný jazyk. Tyto zkoušky někteří uchazeči skládají souběžně se státní jazykovou 

zkouškou základní.    

 

 4.2.1.2. Cambridge First Certificate in English (FCE) 

 Mezinárodní Cambridgeská zkouška First Certificate in English (FCE) se skládá z pěti 

částí – čtení (ověřuje se slovní zásoba, pochopení gramatických struktur a další čtecí 

dovednosti), psaní (ověřuje se úroveň dovednosti písemně se vyjadřovat na daná obecná témata), 

jazykové struktury (ověřuje se úroveň zvládnutí jazykových prostředků a struktur - Use of 

English), poslechu (ověřuje se porozumění poslechovým textům, které mohou mít formu 

situačních dialogů, oznámení, výňatků z pořadů apod.) a ústního projevu (ověřuje se dosažená 

úroveň dovednosti vyjádřit se k určitému tématu a schopnost interakce v konverzaci). Část 

poslechová a ústní se obvykle skládají samostatně a v jiný den.  

 Kandidát není po absolvování části zkoušky informován o výsledku, a tedy bez ohledu na 

to, zda uspěje či neuspěje v některé části, účastní se vždy všech. Zkouška je vyhodnocována až 

následně. Zkoušku FCE je možné skládat i v počítačové formě. Obě formy zkoušky jsou 

uvedeny v seznamu standardizovaných zkoušek dle rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. Úspěšně složenou zkouškou se prokazují 

takové jazykové dovednosti, které umožňují běžnou komunikaci a orientaci v anglicky mluvícím 

prostředí. 

 Hodnocena je pětistupňovou stupnicí vyjádřenou písmeny A-B-C uspěl a D-C neuspěl. 

Hodnocení „A“ odpovídá 80% a více správných odpovědí, hodnocení „B“ odpovídá 75-79% 

správných odpovědí, hodnocení „C“ 60-74% správných odpovědí, hodnocení „D“ 55-59% 

správných odpovědí a hodnocení „E“ odpovídá méně než 54% správných odpovědí. Při počtu 

správných odpovědí nižší než 59% tedy kandidát u zkoušky neuspěl.  
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Pro názornost poměru úspěšných a neúspěšných kandidátů u zkoušky FCE nám poslouží  

v danou chvíli polská statistika, která pro nás v tomto rozsahu informací k obecné úspěšnosti 

byla dostupná jako jediná:
88

 

 hodnocení „A“ získá 10%, 

 hodnocení B získá 20%, 

 hodnocení C získá 42%, 

 hodnocení D získá 9%, 

 hodnocení E získá 19%. 

 Z tohoto přehledu vyplývá, že 72% kandidátů je při skládání zkoušky FCE úspěšných, 

neuspěje 28%. Jak uvidíme dále, obdobný poměr úspěšnosti se vyskytuje i u státních jazykových 

zkoušek základních, které ověřují shodnou jazykovou úroveň podle SERRJ, tedy úroveň B2. 

 

 4.2.1.3. Mezinárodní jazykové zkoušky City&Guilds 

City & Guilds International ESOL (IESOL) a Spoken ESOL (ISESOL) jsou 

standardizované zkoušky z anglického jazyka odpovídající 6 úrovním Společného evropského 

referenčního rámce. Jsou testem komunikační angličtiny zaměřeným na všechny čtyři jazykové 

dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvení). Jazykové zkoušky City&Guilds jako jediné 

dovolují samostatné skládání ústní a písemné zkoušky, které jsou na sobě nezávislé.
89

 

Součástí písemné zkoušky (IESOL) na úrovní B1 a B2 je poslech s porozuměním, čtení 

s porozuměním a písemný projev. Celková doba trvání písemné zkoušky je 165 minut. 

Hodnocení „Uspěl s vyznamenáním“ (First Class Pass) se uděluje kandidátovi, dosáhl-li 

hodnocení „Uspěl s vyznamenáním“ ve všech třech částech zkoušky; „Uspěl“ (Pass) se uděluje 

kandidátovi, dosáhl-li hodnocení alespoň dvakrát „Uspěl“ a jednou „Téměř uspěl“ (Narrow Fail) 

v částech zkoušky; „Neuspěl“ je uděleno, když kandidát neuspěl ve více než jedné části zkoušky. 

Součástí ústní zkoušky na úrovní B1 a B2 je sdělení osobních informací a názorů, 

schopnost komunikace v každodenních situacích, výměna rozdílných informací a názorů s cílem 

společně splnit zadaný úkol a monolog na zadané téma. Celková doba trvání ústní zkoušky je na 

úrovni B1 9 minut, na úrovni B2 10 minut. Hodnocení „Uspěl s vyznamenáním“ (First Class 

Pass) se uděluje kandidátovi, dosáhl-li hodnocení „Uspěl s vyznamenáním“ ve všech 
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třech částech zkoušky; „Uspěl“ (Pass) se uděluje kandidátovi, dosáhl-li hodnocení alespoň 

dvakrát „Uspěl“ a jednou „Téměř uspěl“ (Narrow Fail) v částech zkoušky; „Neuspěl“ je uděleno 

kandidátovi, který neuspěl ve více než jedné části zkoušky. K hodnocení ústní zkoušky se 

používají dvě škály - komplexní komunikační škála (Global Communication Scale) a škála 

ARPF (zahrnující přesnost, rozsah, výslovnost, plynulost). Všechny části zkoušky mají stejnou 

důležitost. U každé části dostane uchazeč komplexní komunikační známku, zatímco je hodnocen 

a potvrzen celkový výkon použitím ARPF škály. Převod na procenta či body zkoušek IESOL ani 

ISESOL není k dispozici. 

 

 4.2.1.4. Nová maturitní zkouška 

 Již v polovině 90. let 20. století bylo navrženo, aby maturitní zkouška byla realizována  

v novém pojetí, kde její společná část umožní srovnatelnost výsledků mezi jednotlivými studenty 

a školami a postupně zjednoduší přechod do terciárního vzdělávání. Byly vypracovány 

metodické postupy a katalogy cílových požadavků a vyškoleni pracovníci pro funkce školních 

maturitních komisařů, zadavatelů a hodnotitelů.  

 Teprve v září 2010 byly schváleny poslední legislativně-organizační dokumenty  

pro zajištění její „generální zkoušky“ v období 11. - 14. října 2010. „Maturitní generálky“  

na 1.278 středních školách se podle oficiálních webových stránek MŠMT www.novamaturita.cz 

mělo zúčastnit 96% z celkového počtu středních škol v České republice, na kterých se bude  

ve školním roce 2010/2011 maturovat. Nezúčastnily se pouze 4% škol (v reálných číslech 53 

škol), a to většinou soukromých. Maturitní generálky, pro kterou je používáno označení „MAG“ 

se účastnilo celkem 95.400 žáků, kteří budou v daném školním roce maturovat. Cílem bylo 

zejména prověření logistiky. Více než 15.000 učitelů si mohlo vyzkoušet své funkce, pro které 

byli školeni (maturitní komisaři, zadavatelé zkoušek, hodnotitelé písemných prací) v písemných 

zkouškách maturitní zkoušky.
90

 

 Zkoušky v rámci vyučovacího procesu na základních a středních školách a jejich 

hodnocení nebyly až do zavedení nové státní maturitní zkoušky standardizovány. Teprve nová 

státní maturita je zkouškou standardizovanou na celostátní úrovni a jasně vymezuje co, jak a kdy 

bude zkoušeno. V oblasti cizích jazyků je srovnatelná s jinými uznávanými jazykovými 
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zkouškami (např. Cambridgeské zkoušky, zkoušky City&Guilds, TOESL, Zertificate als Deutch 

fur Fremdspache, Diplôme d'Etudes de Langue Français).  

 Nová státní maturitní zkouška má v oblasti tzv. společné části maturitní zkoušky 

zkoušku z cizího jazyka, která se skládá z didaktického testu, písemné a ústní části. Má dvě 

úrovně náročnosti: základní (B1) a vyšší (B2) podle SERRJ.
91

 Dvě úrovně byly zvoleny po 

diskuzích a konzultacích odborníků proto, aby mohly být ověřeny jazykové dovednosti a znalosti 

žáků různých typů středních škol, tedy například gymnázii, obchodních akademií i technických 

škol a škol integrovaných. Praxe ukazuje, že na různé typy škol nastupují žáci s různými 

jazykovými vstupními znalostmi a dovednostmi, odlišuje se homogenita či heterogenita 

studijních skupin na těchto školách, motivace k učení se danému cizímu jazyku či další znalosti a 

dovednosti, které jeho osvojování, využití a prokazování nabytých znalostí mohou usnadnit.   

 Nová státní maturitní zkouška klade důraz na komunikaci, tedy schopnost žáka se 

domluvit. Přesnost použití jazykových prostředků má při hodnocení nižší váhu. Vidíme to jako 

podpoření naší dříve vyslovené domněnky, že důležitou součástí procesu učení cizího jazyka je 

vytvoření situací, které imitují přirozené prostředí a umožňují žákům komunikovat „reálně“ či 

realitě co nejblíže. 

 

4.3. Sebehodnocení 

 Sebehodnocení pojímáme jako schopnost žáka ohodnotit sám sebe. V kontextu  

s tematickým zaměřením této práce jím rozumíme jeho schopnost použít osvojené jazykové 

znalosti a dovednosti při komunikaci a jeho schopnost vztáhnout je „ke standardům“ (zde 

formálnímu hodnocení), vyjádřeném známkou na certifikátu nebo vysvědčení, případně 

hodnocením známkou učitelem, nebo standardizované hodnocení. 

 Podle J. Mareše může k rozvoji sebehodnocení přispět i edukační prostředí, které je 

někdy chápáno jen jako prostředek, který pozitivně ovlivňuje žákovské postoje, činnosti, 

výkony.
92 

Tento názor potvrzuje i R. Perclová na příkladu vysoké úrovně finského školství, se 

kterým koresponduje i velmi dobré vybavení škol, včetně promyšlených maličkostí. Dle jejích 

slov řada učitelů přičítá dobrou znalost jazyka i vlivu televize, zvláště nedabovaným filmům s 
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titulky, kdy divák má možnost vnímat cizí jazyk, kontrolovat své porozumění a osvojovat si 

některé fráze.
93

  

 C. Rolheiser a J.A. Ross (2005) ukazují vazbu mezi dosaženým výsledkem 

(achievement), sebehodnocením (self-evaluation), vlastním úsudkem (self-judgement), reakcí na 

něj (self-reaction), sebevědomím (self-esteem) a v uzavřeném cyklu opětovným vlivem na 

stanovené cíle či stanovení nových (goals) a vydané úsilí k jejich dosažení (effort):   

 

  

Pro zvládnutí sebehodnocení žákem je navrhován model čtyř kroků, kdy se žáci nejprve 

účastní definování kritérií (krok 1), která budou použita pro ohodnocení jejich činnosti, poté 

uplatní tato kritéria při své činnosti tak, že se stanou součástí jejich osobních cílů (krok 2). 

Současně jsou přijata kritéria uplatňovaná školou. Žákům je poté poskytnuta zpětná vazba  

z různých zdrojů (krok 3), tj. například učitelem nebo spolužáky. V této fázi učitelé pomáhají 

žákům zkalibrovat, případně překalibrovat hodnocení podle daných kritérií. Diskuze  

k případným odlišnostem činnosti žáka od kritéria se jeví jako velmi přínosná. V posledním, 
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čtvrtém kroku, učitelé žákům pomáhají rozvíjet tvůrčí cíle a stanovovat další postup. V této fázi 

je důležitá podpora učitele, neboť bez ní mohou žáci být nejistí, zda stanoveného cíle dosáhli. 

Učitel v této chvíli může pomoci žákům určit učební strategie, které u nich vedly k dosažení 

dané úrovně. Dále uvádí, že pomocí pro mladší studenty může být uvedení jednoduché definice: 

„Sebehodnocení je ohodnocení kvality tvé práce.“ Následně a pro starší studenty navrhuje 

rozšíření definice na „sebehodnocení je ohodnocení kvality tvé práce posouzením, jak byla 

vykonána podle daných kritérií s cílem zlepšovat se a zlepšit se.“ 

 Naše praxe potvrzuje shodně s názorem A. Bandury a D.H. Schunka
94

 a D. Stipkou et 

al.,
95

 že studenti, kteří se hodnotí pozitivně, si dávají vyšší cíle, a také se více snaží. Naopak 

studenti, kteří sami sebe pozitivně nehodnotí, si stanovují cíle nízké, přesto často nereálné, hojně 

volí také neefektivní strategie a hledají výmluvy pro své výkony.  

  

 4.3.1. Evropské jazykové portfolio 

 V posledních letech je možné sledovat zvýšený zájem o problematiku schopnosti 

sebehodnocení v maximální shodě s hodnocením formálním. Schopnost vlastního hodnocení  

v cizích jazycích začala být více diskutována v České republice v souvislosti s evropským 

projektem „Evropské jazykové portfolio“.  J. Perclová vedla tým odborníků a učitelů, kteří v 

letech 1999 až 2002 pilotovali využití tohoto materiálu se žáky ve věku od 11 do 15 let. Měli 

jsme tak možnost ověřit vhodné postupy začlenění prvku sebehodnocení prostřednictvím 

portfolia do běžné výuky a posoudit, jak žáci na tento nový přístup zareagují.  

 Evropské jazykové portfolio se skládá ze tří částí, a to: Jazykového pasu, Jazykového 

životopisu a osobního souboru dokumentů, včetně vlastních prací jako příkladů osvojení si 

cizího jazyka i vývoje jeho osvojování. Protože jsme se tohoto pilotování účastnili s žáky jedné 

třídy, víme, že největší problém - nejen na naší škole -  bylo objektivní posouzení vlastních 

znalostí a dovedností žáky. Někteří žáci odpovídali kladně i v případech, kdy znali jen jeden, dva 
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či tři pojmy z oblasti, kterou si měli ohodnotit, ač pro jejich vyučující tato znalost nebyla 

dostatečná.  

 Myšlenka vlastního hodnocení a sebehodnocení formou jazykového portfolia se přenesla 

také na žáky 1. stupně ZŠ, střední školy, na dospělé, a také na studenty učitelství cizích jazyků 

(EPOSTL). V České republice byla vydána Evropská jazyková portfolia pro žáky do 11 let,  

11 - 15 let, 15 - 19 let, pro dospělé a příručka pro učitele a školitele.
96

 Obdobné hodnocení je  

v současné době součástí učebních materiálů. Řada z nich vyřešila problematiku nesouladu 

vlastního hodnocení žáka s hodnocením učitelem zavedením doplňkové kolonky, kde  

k hodnocení žáka připojuje svůj názor také učitel. Žák tak má možnost porovnat představu svých 

kritérií s kritérii požadavků učitele. Žák je tak veden k tomu, aby se jeho hodnocení  

s hodnocením učitele sbližovalo, až sjednotilo. Aktivity, umožňující vlastní otestování 

nabytých jazykových znalostí a dovedností z kratších úseků učebních materiálů a sebereflexi k 

dané části učiva a skutečně naučenému, jsou v současné době součástí mnoha vydávaných 

učebních materiálů zejména pro základní, střední a jazykové školy. Příkladem mohou být 

učebnice pro základní školy Join In a Join Us nakladatelství Cambridge University Press, Magic 

House a Magic Street nakladatelství Oxford University Press nebo učebnice pro střední školy 

jako Face to Face (CUP). 
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5. Metodika 

 Osvojení si cizího jazyka zahrnuje slovní zásobu, jazykové struktury (gramatiku) a 

čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, ústní projev). Je běžným konsensem dělit 

jazykové dovednosti na pasivní - čtení a poslech a aktivní - psaní a ústní projev. Ačkoliv jsou 

reálně neoddělitelné, ale tím, že je lze jednotlivě popsat a uchopit jako dílčí součásti  

při výuce, učení se a prokazování znalostí cizího jazyka, jsou často uváděny v učebnicích či 

metodikách jako jednotlivé kategorie (např. P. Ur, 1996; J. Jílková, 2005c; T. Hedge, 2000;  

C. Lindsay a P. Knight, 2006). Jsou také obvyklou součásti jazykových zkoušek státních i 

mezinárodních.  

 J. Průcha vychází z analýzy výsledků PISA 2000 a uvádí, že „se zřetelně ukázalo, že 

výsledky žáků jsou diferencovány podle toho, v kterém typu školy se vzdělávají“
97

 a uvádí tuto 

skutečnost do souvislosti s konstatováním J. Strakové a kol., že „výsledky žáků výběrových škol 

jsou výrazně lepší než výsledky žáků běžných základních škol.“
98

 V naší studii jsme tedy zavedli 

položku sledující typ školy, kde se žáci vzdělávali. 

 Předmětem této studie bylo zkoumat vybrané faktory, které mohou ovlivňovat proces 

osvojování si cizího jazyka (např. učitel ve škole, učební materiály, výjezd do zahraničí, věk 

zahájení studia). Cílem výzkumu je vysledovat, zda některé z nich lze pokládat pro sledovanou 

skupinu a v daném čase za obecněji platné, případně s přesahem i na další jedince nebo v jiném 

čase. Sledovány jsou vztahy, vzájemné souvislosti a vazby mezi hodnocením jazykových 

dovedností samotným žákem a jejich formálním hodnocením učitelem nebo jiným hodnotitelem. 

 Studie navazuje na dlouholeté zkušenosti s výukou cizích jazyků v praxi a na roční 

dotazníková šetření v rámci školy. Klade si za cíl postihnout změny, které nastaly v oblasti 

dostupnosti a využívání výuky cizích jazyků a dalších vzdělávacích aktivit v oblasti cizích 

jazyků a posoudit jejich vliv. Bohužel informace, které by umožnily srovnání s ostatními zeměmi  

v obdobném rozsahu, nejsou synchronně dostupné. 
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 Žáci se v naší studii z těchto jazykových znalostí a dovedností sami hodnotili. Toto jejich 

sebehodnocení je porovnáváno ve vztahu k formálnímu hodnocení známkou na vysvědčení, 

výsledkem ze SJZZ, resp. k výsledkům generální zkoušky nové státní maturity.  

 Získaná zjištění budou hodnocena a diskutována se zřetelem na jejich možnou aplikaci  

ve vzdělávacím procesu, přípravě na vyučování a učení se, metod i vhodného prostředí a 

evaluačních nástrojů k hodnocení efektivnosti jazykového vzdělávání z pohledu žáků i 

vzdělavatelů.  

  

 5.1. Sběr dat 

 Ve snaze potvrdit naše hypotézy, které jsou uvedené dále v části 5.4., jsme sestavili 

dotazník. Při sestavování položek dotazníku jsme vycházeli ze zjištění v práci kolektivu autorů 

„Vzdělávání učitelů v České republice. Hodnocení pro budoucnost“, kde v předběžném šetření 

byly sledovány aspekty, které učitelé a žáci považují za důležité při výuce a učení se cizího 

jazyka, ty byly následně zařazeny do dotazníku. Dotazníky byly možné vyplnit anonymně. 

Respondenti byli dotázáni na identifikační osobní údaje. Mezi tyto údaje patřil např. věk 

respondentů či nejvyšší dosažené vzdělání.  

 Dotazník byl nejprve v roce 2001 pilotován na souboru 100 respondentů. Samotný sběr 

dat distribucí, na základě pilotování modifikovaných dotazníků, proběhl ve třech obdobích. 

Nejprve v období školních let 2002/2003 – 2004/2005 byly cílovou skupinou kandidáti SJZZ. 

Vzhledem k tomu, že tito kandidáti byly osoby, které se přihlásily k SJZZ a tuto si uhradily, bylo 

po dohodě s organizátory nezbytné dotazník rozsahově upravit tak, aby kandidáti SJZZ byli 

ochotni a schopni jej zodpovědět. Pro použití v říjnu 2010 byl dotazník modifikován tak, aby byl 

relevantní pro studenty, kteří skládali novou státní maturitní zkoušku v rámci tzv. Maturitní 

generálky (MAG). Srovnatelné údaje byly získány z dotazníků, které zadávalo Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v roce 2004 v rámci tzv. Maturity nanečisto 

(MANA). Tyto údaje byly CERMATem poskytnuty k analýze.  

 Data formou dotazníku byla získána od téměř 3.000 respondentů, kteří celkem studovali  

13 různých jazyků. Vyřazeny byly dotazníky neumožňující doplnění výsledku zkoušky a 

dotazníky neúplně vyplněné. 
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 5.1.1. Dotazník (Soubor SJZZ) 

 S ohledem na majoritní zastoupení respondentů, kteří uvedli jako svůj hlavní jazyk 

angličtinu, budou s ohledem na reprezentativnost vzorku zkoumáni pouze tito s formálním 

hodnocením známkou na vysvědčení 1, 2 nebo 3 (Soubor SJZZ). 

 Dotazník byl nejprve pilotován v roce 2001 na Státní jazykové škole s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy (100 respondentů), následně byl modifikován pro 

použití v naší studii. Cílem bylo maximální zjednodušení a minimální časová náročnost při jeho 

vyplňování pro získání co největšího počtu relevantních odpovědí. Respondenty byli uchazeči o 

složení státních jazykových zkoušek. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona na ochranu 

osobních údajů č. 101/2002 Sb., bylo rozhodnuto, že nadále budou dotazníky zadávány 

anonymně s žádostí o dobrovolné uvedení osobních a kontaktních údajů. 

 Dotazníky byly zjišťovány informace o učení se a výuce cizích jazyků (např. kde a 

jakým způsobem uchazeči nabyli své jazykové znalosti) ve dvou částečně upravených, avšak 

kompatibilních, verzích (viz. přílohy).  

 Strukturu dotazníku tvořily, jak doplňovací, tak výběrové otázky. Bylo možno vybrat jen 

jednu, ale také možností více. U každého zkoumaného jevu bylo uvedeno, o jakou formu otázky 

se jedná a jaké jsou možnosti a možné formy odpovědi. Dotazníkem bylo u respondentů 

zjišťováno pohlaví, zaměstnání, věk, kraj, znalost cizích jazyků (věk zahájení výuky, místo 

výuky, sebehodnocení jednotlivých jazykových schopností a dovedností), případné složení 

jazykové zkoušky (její druh, kdy byla složena, důvod jejího složení). Také byly zjišťovány 

důvody (výběrem z nabídnutých možností), proč se respondenti cizí jazyk učí, jaké učební 

materiály při studiu cizího jazyka využívají, co nebo kdo je pro ně při učení se cizímu jazyku 

největší pomoc či podpora, zda používají anglický jazyk ke komunikaci i mimo školu či kurz či 

zda pro studium dvou různých cizích jazyků využili různé učební strategie. Respondenti z 

možností vybírali jakou formu(-y) procesu učení cizího jazyka a jazykového vzdělávání považují 

za nejdůležitější. Dále odpovídali i na otázku, co považují za nejdůležitější pro znalost cizího 

jazyka. V tomto případě možnosti podle pořadí důležitosti číslovali. V závěru měli respondenti 

prostor pro případné jiné sdělení. Následně se někteří respondenti zúčastnili rozhovoru.   
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5.1.2. Dotazník (Soubor MANA) 

 Dotazníky byly zjišťovány informace o učení se a výuce cizích jazyků (např. kde a jakým 

způsobem uchazeči nabyli své jazykové znalosti) ve dvou částečně upravených, avšak 

kompatibilních, verzích (viz. Příloha). S ohledem na majoritní zastoupení respondentů, kteří 

uvedli jako svůj hlavní jazyk angličtinu, budou s ohledem na reprezentativnost vzorku zkoumáni 

pouze tito s formálním hodnocení známkou na vysvědčení 1, 2 nebo 3 (Soubor SJZZ), resp. kde 

významné, také 4 a 5 (Soubory MANA a MAG). 

 Z dotazníku Maturita nanečisto 2004, který byl přílohou záznamových archů z předmětu 

„Anglický jazyk - Komunikace v anglickém jazyce“ nám byly poskytnuty údaje Centra zjišťování 

výsledků vzdělávání (CERMAT). Z nich jsme využili údaje kompatibilní k našemu dotazníku  

(viz. dotazník Souboru SJZZ) s cílem získání dalších údajů, relevantních našemu zjišťování. 

Původní dotazník kromě osobních údajů zjišťoval zejména motivaci žáků a jejich subjektivní 

vnímání předmětu a testu. Zjišťováno bylo také vnímání zajímavosti, obtížnosti, důležitosti 

předmětu Anglický jazyk žáky, stejně jako oblíbenost dalších předmětů, frekvence s jakou se žák 

věnuje dalším aktivitám (včetně četby, sledování filmů, zpravodajství a dokumentů, zájmové 

činnosti, přípravě do školy, mimoškolní výuce cizích jazyků, práce s počítačem a internetem, 

apod.) a záznam způsobu, jak se žák učil anglický jazyk.  

 Dotazník byl sestaven s možností voleb odpovědí a formou škály likertovského typu. 

Škály byly pětibodové. Příklad dotazníku uvádíme v příloze. 

 

 5.1.3. Dotazník (Soubor MAG) 

 Dotazník Souboru Maturitní generálka (Soubor MAG) vycházel z dotazníku Souboru 

SJZZ. Byl doplněn o položku s dotazem na úroveň skládané maturitní zkoušky z anglického 

jazyka a položky zjišťující výsledek této zkoušky. Příklad dotazníku uvádíme v příloze. 

  

 5.1.4. Doplňkový dotazník učitelům cizích jazyků 

 Doplňkově byla také zjišťována informovanost žáků o kritériích formálního hodnocení. 

Respondenty bylo 386 učitelů cizích jazyků, kteří se účastnili seminářů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků na pedagogických centrech v ČR v období 2003-2004 

(Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Ostrava, Zlín). 
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 5.1.5. Rozhovor (Soubor SJZZ) 

 Rozhovor byl částečně řízený a byly zjišťovány doplňující informace a blíže 

specifikovány údaje získávané v dotaznících Souboru SJZZ. Cílem rozhovorů bylo upřesnit, 

příp. doplnit údaje zjišťované dotazníkem. Zaměřili jsme se zejména na faktory, které 

respondenti vnímají pozitivně, tedy jako nápomocné při osvojování si cizího jazyka.  

Respondenti byli vybráni metodou náhodného výběru a dotazováni individuálně. Soubor 

respondentů, kteří se zúčastnili rozhovoru, čítal 36 respondentů. 

 

Respondentům byly položeny následující otázky: 

a) „Co vám nejvíce pomáhá / pomohlo při učení se cizímu jazyku?“ 

b) „Bylo v průběhu osvojování si cizího jazyka něco (aktivita, materiály, způsob studia, 

apod.), co jste považoval/-a za přínosné pro učení se cizího jazyka, ale později jste 

zjistil/-a, že to přínosné nebylo?“ 

c) „Bylo v průběhu osvojování si cizího jazyka něco (aktivita, materiály, způsob studia, 

apod.), co jste nepovažoval/-a za přínosné pro učení se cizího jazyka, ale později jste 

zjistil/-a, že to přínosné bylo?“ 

d) „Chcete ještě něco doplnit?“ (k dotazníku, učení se cizího jazyku, zkouškám, využití 

cizího jazyka, apod.) 

 

Odpovědi byly zaznamenávány písemně v bodech. Analýza dat měla induktivní povahu, 

byly identifikovány jevy a činitelé korespondovaly se sledovanými faktory a zpracovávanou 

problematikou a reprezentovaly jednotlivce, se kterými byl rozhovor veden. Tyto jevy a činitelé 

byli dále kategorizováni do vyšších celků a interpretačních kategorií podle vzájemné vazby. 

Získané údaje byly interpretovány s cílem upřesnění zjištění získaných prostřednictvím 

dotazníků a studiem dokumentů a jiných písemných záznamů. Záměrem bylo doplnění mozaiky 

determinant ovlivňujících jazykové vzdělávání. 

 

 5.2. Respondenti  

 Primární cílovou skupinu tvořili kandidáti státních základních jazykových zkoušek,  

u kterých jsme předpokládali, že jako kandidáti SJZZ považují, a proto také hodnotí,  

své jazykové znalosti a dovednosti cizího jazyka jako dostačující ke složení této zkoušky na 
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úrovni odpovídající B2 podle SERRJ. Dotazníky byly kandidátům SJZZ zadávány v den konání 

SJZZ v letech 2002 až 2005 na Státní jazykové škole v Českých Budějovicích, v Kolíně a v 

Praze. V roce 2010 byl dán k vyplnění další cílové skupině - „žákům, kteří skládají ve školním 

roce 2010/2011 novou státní maturitní zkoušku, a využili možnosti skládat maturitní generálku 

na podzim 2010“. Doplňkový dotazník byl také distribuován učitelům cizích jazyků (viz. část 

5.1.4.) 

 

 5.2.1. Kandidáti státních jazykových zkoušek (Soubor SJZZ) 

 Sledováni byli respondenti, které spojuje skutečnost účasti na státní jazykové zkoušce 

z cizího jazyka podle vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové 

zkoušky a státních jazykových zkouškách. Tato zkouška je dobrovolná, na rozdíl od zkoušky 

maturitní. Kandidáti, kteří se k ní hlásí, musí za zkoušku uhradit poplatek. Předpokládáme, že 

žáci, kteří se k ní přihlásí, se domnívají, že dosáhli dostatečné úrovně požadovaných jazykových 

znalostí a dovedností. 

 Státní jazykové zkoušky ověřují osvojení cizího jazyka v části písemné a ústní.  

Pro sledování byla zvolena státní jazyková zkouška základní (odpovídá úrovni B2 podle 

SERRJ), neboť se jedná o nejnižší státní jazykovou zkoušku podle vyhlášky Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterou je u nás možné skládat. 

 Z důvodu převažujícího počtu respondentů skládajících SJZZ z anglického jazyka, byla  

k dalšímu statistickému zpracování použita pouze tato skupina. Soubor respondentů SJZZ, se 

kterými dále pracujeme, je 494. 

 Graf č. 1: Věk respondentů Souboru SJZZ 
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Soubor SJZZ tvořili, v porovnání se Soubory MANA a MAG, respondenti věkově starší. 

Respondenti Souborů MANA a MAG byli studenti středních škol, a tedy ve věku do 19 let. Dvě 

třetiny respondentů Souboru SJZZ patřily do věkové skupiny nad 20 let, z toho téměř jedna 

pětina (19%) respondentů byla ve věku 25 a více let. 10% respondentů bylo ve věkové kategorii  

45 až 50 let.  

V současné době se věková hranice kandidátů SJZ snížila. Podle ústního sdělení 

organizátorů státních jazykových zkoušek i vlastních zkušeností je většina kandidátů SJZ ve 

věku 18 až 20 let, počet kandidátů nad 25 let se výrazně snížil a nad 45 let je mizivý. Konkrétní 

data v tuto chvíli nejsou k dispozici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Známka na vysvědčení z anglického jazyka 

 

 Graf ukazuje, že soubor je formálně na vysvědčení hodnocen převážně známkou 1 či 2. 

Tento výsledek reflektuje skutečnost, že respondenti se hlásí ke složení SJZZ, a lze tak 

předpokládat, že jejich výsledky učení budou na dobré úrovni. Tato skutečnost vyplynula  

po zpracování dotazníků. Domníváme se, že pokud bychom respondenty sledovali v souboru, 

který by obsahoval také jejich spolužáky na škole nebo v kurzu, kde se na SJZZ připravovali, je 

pravděpodobné, že by rozložení známek bylo blízké Gaussově křivce. 
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 Odpovědi respondentů, kteří jako hlavní jazyk uvedli anglický, byly do tří skupin na 

stupnici 1, 2 nebo 3. Pro hodnocení 4 a 5 nebyl dostatečně velký vzorek, proto jsou respondenti s 

tímto formálním hodnocením dále vypuštěni. Každá skupina byla v jednotlivých aspektech 

nejprve sledována zvlášť, poté byla zahrnuta do celkového zhodnocení zjištěných jevů a aspektů. 

Všichni respondenti byli požádáni o souhlas s využitím jimi poskytnutých informací pro 

pedagogický výzkum a tento poskytli. 

 

 5.2.2. Respondenti: Maturita nanečisto (Soubor MANA) 

 Sledováni byli respondenti, kterými byli žáci středních škol, účastnících se „Maturity 

nanečisto“ v roce 2004. Těmto žákům byl k testu přiložen žákovský dotazník. Vybraná data  

z tohoto dotazníku nám byla poskytnuta Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Pro naši 

studii jsme z nich vybrali ta, která jsou komplementární s naším dotazníkem. 

 Z celkového počtu přes 18.000 bylo metodou nahodilého výběru vybráno softwarovým 

programem 1.806 respondentů. S tímto souborem respondentů jsme dále pracovali. Tento soubor 

reprezentuje běžnou populaci žáků středních škol. Žen-žákyň odpovědělo 1.033 (57,1%), mužů-

žáků odpovědělo 772 (42,7%). Jeden respondent pohlaví neuvedl. Procento zastoupení podle 

pohlaví je proměnlivé (např. v závislosti na typu školy). 

 Vzhledem k tomu, že respondenti byli žáci, kteří dosud neukončili studium na střední 

škole, jsou ve věkové kategorii do 19 let. U těchto respondentů lze předpokládat, že se již ve 

větší či menší míře setkali s komunikativními přístupy, a naopak gramaticko-překladová metoda 

nebyla s největší pravděpodobností u těchto žáků využívána ve velkém rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Známka z anglického jazyka na posledním vysvědčení 
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 Z grafu vidíme, že převažující formální hodnocení známkou na posledním vysvědčení 

respondenta je 2 nebo 3 (celkem 64%). Oproti Souboru SJZZ je zastoupeno o téměř dvě třetiny 

méně jedničkářů (41% vs. 12%), o čtvrtinu méně dvojkařů (41% vs. 30%), a naopak 

dvojnásobek trojkařů (17% vs. 34%) a podstatně je zvýšen počet žáků formálně hodnocených 

čtyřkou (1% vs. 17%). 

  

 5.2.3. Respondenti: Maturitní generálka (Soubor MAG) 

 Sledováni byli respondenti, kterými byli žáci posledních ročníků středních škol, 

účastnících se „Maturitní generálky“ v říjnu 2010. Jsme si vědomi skutečnosti, že tito žáci 

dosud nezavršili osvojování si cizího jazyka, které reálně prokazovali u nové Státní maturitní 

zkoušky na jaře roku 2011. S ohledem na termín zpracování této práce se domníváme, že je 

přesto vhodné tyto výsledky zařadit. V další studii by bylo vhodné zkoumat respondenty v 

souvislosti s výsledky nové Státní maturitní zkoušky, která proběhne na jaře 2011. 

Předpokládáme, že výsledky z „Maturitní generálky“ budou z výše uvedeného důvodu 

(nedokončené středoškolské docházky) horší, neboť v období mezi „Maturitní generálkou“ a 

skutečnou novou Státní maturitní zkouškou, si žáci budou ještě doplňovat a upevňovat stávající a 

osvojovat nové jazykové znalosti a dovednosti. Domníváme se, že reálné výsledky, i přes 

skutečnost, že tito žáci u skutečné nové Státní maturitní zkoušky mohou být ve větším stresu 

(což také může ovlivnit výsledky), získají hodnocení lepší. 

 Dotazníky těmto studentům byly distribuovány na vybrané střední školy a 

prostřednictvím vyučujících zadány žákům. Celkem bylo distribuováno 500 dotazníků, z nichž je 

s ohledem na nerelevantnost nebo nevyplněnost odpovědí a chybějící údaje pro studii 

použitelných méně než polovina dotazníků. Dále pracujeme s 215 respondenty. Tento soubor 

reprezentuje běžnou populaci žáků středních škol. Z celkového počtu respondentů bylo 40 žen 

(18,6%) a 76 mužů (35,3%), 99 respondentů pohlaví neuvedlo. 

 Stejně jako Soubor MANA, žáci, kteří dosud neukončili studium na střední škole, jsou ve 

věkové kategorii do 19 let. U těchto respondentů lze předpokládat, že se již ve větší či menší 

míře setkali s komunikativními přístupy, a naopak gramaticko-překladová metoda nebyla s 

největší pravděpodobností u těchto žáků využívána ve velkém rozsahu. 
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Graf č. 4: Známka z anglického jazyka na posledním vysvědčení 

 

 Z grafu vidíme, že převažující formální hodnocení známkou na posledním vysvědčení 

respondenta je 2 (37%). Oproti Souboru SJZZ je zastoupeno výrazněji méně jedničkářů  

(41% vs. 17%), o čtvrtinu méně dvojkařů (41% vs. 37%), a naopak dvojnásobek trojkařů  

(17% vs. 26%) a podstatně je zvýšen počet žáků formálně hodnocených čtyřkou (1% vs. 12%). 

Oproti Souboru MANA je zastoupeno více jedničkářů (12% vs. 17%), mírně více dvojkařů  

(30% vs. 37%), mírně méně trojkařů (34% vs. 26%) a čtyřkařů (17% vs. 12%). Tato skutečnost 

může být způsobena skutečností, že respondenti posledního Souboru MAG na rozdíl od Souboru 

MANA, budou v převážné většině skládat novou Státní maturitní zkoušku z anglického jazyka. 

Domníváme se, že tato skutečnost reflektuje nižší zastoupení žáků s formálním hodnocením tři 

nebo čtyři. 
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5.3. Statistické zpracování 

 Statistické zadání bylo zadáno odborníkům, kteří zvolili nejvhodnější statistické metody a 

s nimiž byla konzultována správnost interpretace dat. Sledovaná data jsou diskrétní a je 

předpokládáno normální rozložení. Data byla analyzována metodami lineární regrese,  

R-Square, ANOVA a T-testem s cílem zjistit statisticky významné vztahy a vazby mezi 

sledovanými faktory. Výsledky jsou interpretovány v intervalu spolehlivosti α ≤ 0,01, resp. α ≤ 

0,05 (je vždy uvedeno). Vysoký počet neobsazených buněk v některých tabulkách je způsoben 

skutečností, že některé proměnné nebyly kumulovány z důvodu zachování objektivity. V tomto 

smyslu jsou tedy výsledky validní. 

 Soubor SJZZ zpracovávala PhDr. Hana Voňková, Ph.D. metodou lineární regrese a  

R-Square. 

 Soubor MANA a MAG zpracovávali Mgr. Pavel Mužík a Tereza Selmbacherová 

metodou ANOVA a T-Test. Slečna Selmbacherová použila také program statistického 

zpracování dat SPSS. 

 

5.4. Hypotézy 

 Vlastní sebehodnocení žáka neukazuje, zda skutečně reflektuje osvojení si dané znalosti 

či dovednosti na určité úrovni (tzn. že hodnotí-li své čtení výborně, neznamená to,  

že také ve skutečnosti výborně čte). Reálná znalost, její ověření a vyjádření je ovlivněno dalšími 

faktory. Pro náš výzkum přijímáme fakt, že standardizovaná zkouška (resp. známka na 

vysvědčení) dostatečně spolehlivě měří jazykové znalosti a dovednosti kandidátů a kvantitativní 

data reflektující kvalitativní typ výuky. Předpokládáme, že obecně platná je popsaná situace a 

případné výjimky jsou zachyceny ve třetí části dotazníku (co mi nejvíce pomohlo). Jsme si 

vědomi nepřesnosti, která tímto vzniká, ale s ohledem na množství a rozdílnou sílu vlivu těchto i 

dalších nezahrnutých faktorů (například kognitivních, behaviorálních, sociálních, genetických) 

tuto skutečnost přijímáme a možné následky diskutujeme dále.  
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V této práci byly na základě hypotéz sledovány následující aspekty: 

1) Čím dříve se žák začne učit cizí jazyk, tím lepšího formálního hodnocení dosáhne. 

2) Čím dříve se žák začne učit cizí jazyk, tím přesnější je jeho sebehodnocení. 

3) Čím vyšší je vlastní sebehodnocení žáků, tím lepší je jejich formální hodnocení. 

4) Formální hodnocení známkou není závislé na pohlaví. 

5) Žáci, kteří uvádí jako větší přínos a pomoc s učením se cizího jazyka materiály 

s podporou mateřského jazyka (češtiny – tj. s českými texty), dosahují horších 

výsledků než žáci, kteří uvedli cizojazyčné materiály (tj. anglické – s anglickými 

texty). 

6) Čím vyšší je frekvence využívání materiálů podporujících učení se cizímu jazyku, tím 

lepších formálních výsledků žáci dosahují. 

7) Žák, který uvedl, že mu více pomohl při osvojování si cizího jazyka rodilý mluvčí, je 

formálně hodnocen lepší známkou, než žák, který uvedl, že mu více pomohl český 

učitel. 

8) Čím více žáci vnímají předmět subjektivně jako obtížnější, tím horší je jejich 

formální hodnocení. 

9) Čím více žáci vnímají předmět subjektivně jako důležitější, tím lepší je jejich 

formální hodnocení. 

10) Čím více žáci vnímají předmět subjektivně jako oblíbenějšího, tím lepší je jejich 

formální hodnocení. 

11) Hodnocení jednotlivých částí jazykové zkoušky je ve vzájemné korelaci, tj. pokud 

žák vykazuje lepší znalosti v jedné dovednosti, jsou jeho znalosti lepší také 

v dovednosti další.  

12) Faktory, jako způsob studia či vycestování do zahraničí, mají významnou vazbu na 

formální hodnocení. 
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6. Zjištění a interpretace 

 6.1. Informovanost žáka a shoda hodnocení 

 V této části se seznámíme se zjištěními doplňkových šetření, která se vztahují 

k informovanosti žáků o kritériích formálního hodnocení a shodě vlastního hodnocení žáka 

(sebehodnocení) s formálním hodnocením žáka učitelem v rámci běžné výuky. 

 

 6.1.1. Informovanost žáka o kritériích formálního hodnocení 

V době provádění našeho výzkumu ani před ním nebyli žáci v českých školách běžně 

seznamováni s kritérii hodnocení, ani nebyli vedeni k sebehodnocení ve vztahu k hodnocení 

učitelem. Vycházeli z běžné skutečnosti škol, kdy kritéria hodnocení vyučujícím téměř nikdy 

nebyla dána žákům explicitně ústní či písemnou formou s výjimkou počtu chyb, při kterém se 

snižovala známka. Předpokládalo se, že žák zvládne v maximální míře učivo uvedené  

v učebnicích, případně prezentované učitelem. Výsledná známka na vysvědčení byla obvykle 

průměrem dílčích známek z jednotlivých písemných anebo ústních zkoušek. Jejich hodnocení 

známkou na stupnici 1 (výborně) až 5 (nedostatečně) bylo na uvážení učitele. Tuto skutečnost 

jsme zjistili z odpovědí učitelů cizích jazyků, kteří se účastnili seminářů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků na pedagogických centrech v ČR v období 2003 - 2004.  

Z celkového počtu respondentů 386 jen 12 uvedlo, že žákům sdělili předem kritéria jiná, než 

počet chyb a obecné zvládnutí dané látky, podle kterých jsou hodnoceni pro alespoň jedno 

pololetí. Ostatní učitelé považovali za samozřejmé, že žáci vědí, že nejlepší známka je za zcela 

správné odpovědi. Nicméně pro snížené hodnocení neměli vypracovaná standardizovaná kritéria, 

se kterými by seznámili žáky. V písemném projevu byla známka snižována podle počtu chyb 

(100% respondentů), který ale nebyl standardizován a lišil se podle typu zadání a jeho rozsahu 

(např. testy, eseje, písemné zkoušky), a to v průběhu školního roku u jednotlivých učitelů. Ani 

pro tyto testy nebyla kritéria hodnocení obvykle sdělena předem. Pro hodnocení ústního projevu 

uvedli respondenti, že hodnotí slovní zásobu a/nebo gramatické struktury podle typu zkoušení a 

podle zadání. S výjimkou memorování, kdy byla při zkoušení vyžadována přesná reprodukce 

textu (86% respondentů, z nichž většina zmínila rozhovory), neměli respondenti stanovena 

jednotná a jasná kritéria, se kterými by byli žáci seznámeni.  



 

 
80 

Dotazem v osmi třídách dvou středních škol (gymnázium a střední průmyslová škola) 

bylo zjištěno, že valná většina žáků ví, jak budou za svůj výkon ohodnoceni. 

Zcela Většinou ano Většinou ne Ne Celkem 

12 (5,77%) 157 (75,43%) 6 (9,4%) 6 (9,4%) 208 

  

Žáci v následné diskuzi upřesnili, že „obtížnost odhadnout výsledné hodnocení (známku) 

závisí na učiteli a zejména na učitelích, kteří jsou náladoví“. Naopak u učitelů, kteří mají své 

oblíbené či neoblíbené žáky, je odhad snadný. Dále uvedli, že „většinou“ znamená, že „se neliší 

o více než jeden stupeň“.
99

   

  

 6.1.2. Přesnost sebehodnocení žáka 

 V rámci doplňkového zjišťování „MAG“ jsme zařadili orientační šetření, sledující shodu 

vlastního hodnocení žáka (sebehodnocení) s formálním hodnocením učitelem v rámci běžné 

výuky. Vzorek čítal 76 žáků střední školy (žáků 3. a 4. ročníků). Je vždy uvedena otázka 

položená žákům a počet odpovědí vyjádřený absolutním číslem a procentem. Zjišťování bylo 

prováděno za přítomnosti vyučujícího, který by případně korigoval odpovědi žáků 

dovysvětlením otázek.
100

 

 

"Umím ohodnotit své znalosti tak, že jsem schopen/schopna správně určit známku, jakou za svůj 

výkon dostanu." 

Ústní projev 

Vždy přesně Většinou přesně Tak napůl Většinou se netrefím Celkem 

3 (3,95%) 32 (42,1%) 41 (53,95%) 0 76 

 

Písemný projev 

Vždy přesně Většinou přesně Tak napůl Většinou se netrefím Celkem 

1 (1,32%) 17 (22,37%) 53 (69,74%) 5 (6,57%) 76 

 

                                                 
99

 Šetření jako podklad semináře „Hodnocení pro pedagogická centra“. Jílková, J., 2003. 
100

 Jílková, J., Sedláčková, L.: Zjišťování sebehodnocení. (2010) Nepublikováno. 
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Ve svém hodnocení se liším o jeden stupeň. 

Nikdy Většinou ne Většinou ano Vždy Celkem 

0 7 (9,21%) 61 (80,26%) 8 (10,53%) 76 

 

Ve svém hodnocení se liším o dva a více stupňů. 

Nikdy Většinou ne Většinou ano Vždy Celkem 

11 (14,47%) 62 (81,58%) 3 (3,95%) 0 76 

 

 
Z uvedeného vyplývá, že se tito žáci ve větší míře neumí sami ohodnotit ve shodě s 

formálním hodnocením. 

 

 6.2. Soubor SJZZ 

 6.2.1. Věk 

„Děti se mohou naučit cizí jazyk pouze v případě, že jsou dostatečně vystaveny prostředí,  

ve kterém je používán v mluvené podobě.“
101 

  

 Otázka na věk zahájení studia cizího jazyka respondentem byla v dotazníku doplňková. 

Respondenti měli do tabulky uvést podle vzoru znalost cizích jazyků, věk zahájení, místo, 

četnost a hodinovou dotaci, případně přerušení jejich výuky a vlastní sebehodnocení 

jednotlivých jazykových schopností a dovedností. 

Věk byl sledován z důvodu metod a přístupů, kterými tito respondenti byli vyučováni 

a/nebo se sami učili cizí jazyk. Věková skupina, která splnila povinnou školní docházku  

před rokem 1990 a na začátku 90. let 20. století se setkávala zejména s výukou cizího jazyka  

s využitím gramaticko-překladatelské metody, zaměřující se na psanou formu jazyka.  

Přímý kontakt s cizím jazykem mimo učebny (např. zahraniční filmy a písničky) a rodilými 

mluvčími s ohledem na anglický jazyk začal být intenzivnější od počátku 90. let 20. století.  

                                                 
101

 Jane and Dave Willis´ web site: Task Bassed Learning – what kind of adventure (The Language Teacher 

Journal). http://jalt-publications.org/tlt/files/98/jul/willis.html . 2005. Citováno 9.10.2010 

http://jalt-publications.org/tlt/files/98/jul/willis.html
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Graf č. 5: Věk, kdy se respondent začal poprvé učit cizí jazyk (poměrně zastoupení jazyků) 

 

Graf č. 5 ukazuje poměrné zastoupení cizích jazyků, které se začali respondenti učit v 

daném věku. Pro každý věk je 100% rozděleno podle poměru respondentů, kteří se v něm začali 

učit daný cizí jazyk. Z grafu vyplývá, že zahájení výuky cizího jazyka je rozloženo od 

předškolního do vyššího věku. Nejpozději uvedený věk zahájení výuky je 44 let, nejčasnější 2 

roky. V předškolním věku (do 5 let včetně) zahájilo výuku cizího jazyka 4% respondentů, po 

ukončení středoškolské docházky (věk 20 let a více) 3% respondentů. 

 Dříve než je výuka cizího jazyka povinná v rámci školní docházky, se začalo učit cizí 

jazyk 30% respondentů. Výrazně převažoval jazyk anglický a německý, přičemž téměř o 

polovinu větší počet respondentů ve věku 5 až 9 let zahajovalo výuku jazyka anglického než 

jazyka německého. 
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Graf č. 6: Věk, kdy se respondent začal poprvé učit cizí jazyk (početní zastoupení jazyků) 

  

 Do politických změn konce 90. let 20. století, byl prvním cizím jazykem jazyk ruský, 

který byl povinně vyučován od 4. třídy, tj. od věku 9/10 let (eventuálně od 11 let). Druhým cizím 

jazykem vyučovaným nepovinně ve vyšších ročnících 2. stupně základní školy a na středních 

školách byl jazyk německý, následovaný jazykem anglickým, francouzským a dalšími. V 90. 

letech došlo vlivem společenských a politických změn v naší zemi ke změně tohoto stavu. 

Výrazně se zvýšil zájem zejména o jazyk anglický.  

 Grafy č. 5 a č. 6 ilustrují odpovědi respondentů, kteří se učili jazyk anglický samostatně 

nebo v kombinaci s jiným cizím jazykem, na otázku, kdy se začali učit, resp. se poprvé setkali se 

sledovaným cizím jazykem. Z jejich rozložení vyplývá, že ve věku 9-11 let, který odpovídá 

prvnímu roku povinné výuky prvního povinného cizího jazyka v základním vzdělávání  

(4. třída základní školy), se začalo učit cizí jazyk anglický, německý nebo ruský nejvíce 

respondentů. Čtvrtý uvedený jazyk – francouzský – se nejvíce respondentů začalo učit ve věku  

14-15 let, což odpovídá zahájení středoškolského vzdělávání. Téměř 90% respondentů uvedlo, 

že se ruský jazyk nikdy neučilo, 83% respondentů uvedlo, že se neučilo francouzský jazyk, 

necelých 32% uvedlo, že se neučili německý jazyk, což s ohledem na věkové rozložení 

respondentů reflektuje změny v poptávce cizích jazyků a poměr jejich výuky po roce 1989.  
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 Jak dále vyplývá z předchozího grafu, s výukou anglického jazyka začínali respondenti  

ve věku 8 až 15 let (84%). Z toho v nadpoloviční většině ve věku 8-11 let (52%), ve věku 15 let  

v méně než šestině případů (14%). Toto zjištění koresponduje s věkem odpovídajícím povinné 

výuce prvního (4. třída) a druhého cizího jazyka (střední škola), a současně odráží skutečnost, že 

zájem dětí a rodičů o anglický jazyk motivoval základní školy k dřívější nabídce výuky 

anglického jazyka nebo rodiče svým dětem zajistili výuku mimo povinnou školní docházku. Z 

grafů je dále patrno, že nejvíce respondentů se neučilo jazyk ruský a francouzský.  

 

 6.2.1.1. Závislost hodnocení známkou na vysvědčení na věku zahájení výuky 

 V této části jsme zjišťovali, zda experimentálně získaná data vyhovují našemu 

předpokladu (nulové hypotéze H0), který jsme předem stanovili, nebo zda jej zamítneme, tzn. 

platí alternativní hypotéza H1. 
 

H0: Žáci, kteří zahájí výuku cizího jazyka dříve, jsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 

H1: Žáci, kteří zahájí výuku cizího jazyka dříve, nejsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 
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Graf č. 7: Věk, kdy se respondent začal učit anglický jazyk 

 

 Z celkového přehledu věku, ve kterém se respondenti začali učit anglický jazyk, vyplývá, 

že největší počet z nich zahajoval výuku v 10 a 15 letech věku. Toto zjištění koresponduje se 

skutečností, že v době výzkumu platilo, že žák se musí učit cizí jazyk nejpozději od 4. ročníku 

základní školy. Věk 15 let koresponduje se zahájením výuky na střední škole, kde žáci přibírají 

povinně druhý cizí jazyk. 
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 6.2.1.2. Sledování závislosti věku zahájení studia anglického jazyka a formálního 

hodnocení 

 Pro sledování věku jsme přistoupili ke kategorizaci. Kategorie 1 zahrnuje věk zahájení 

studia cizího jazyka před zahájením povinné školní docházky (3 až 5 let), kategorie 2 věk,  

kdy se žáci učí na 1. stupni (6 až 10 let), kategorie 3 – 2. stupeň základní školy (11 až 15 let), 

kategorie 4 (16 a více let). Domníváme se, že 1. a 2. kategorie reflektuje úvod do jazyka.  

3. kategorie zahrnuje povinnou jazykovou výuku, podobně jako kategorie 4. Do 4. kategorie jsou 

zařazeni i ti, kteří se začali cizí jazyk učit až po ukončení střední školy. Z grafu č. 6 vidíme, že 

těchto respondentů bylo málo. 

 Byla zjištěna statistická závislost na hladině významnosti α ≤ 0,01 mezi formálním 

hodnocením a věkem zahájení studia anglického jazyka u kandidátů SJZZ. Lze říci, že je 

statisticky relativně více těch, kteří byli hodnoceni známkou 1 (46,2%), a statisticky relativně 

méně těch, kteří byli hodnoceni známkou 3 (11,2%) a začali se učit cizí jazyk ve věku 6 až 10 let 

(kategorie 2). Pokud se začali učit cizí jazyk v 16 letech či později (kategorie 4), lze říci, že je 

statisticky relativně více těch, kteří byli hodnoceni známkou 3 (29,4%) a méně těch, kteří byli 

hodnoceni známkou 1 (17,6%). 

 Statistická zjištění naznačují, že žáci, kteří se začali učit cizí jazyk ve věku 

odpovídajícímu školní docházce na 1. stupni ZŠ, jsou hodnoceni formálně lépe než ti, kteří se 

začali učit později. Téměř polovina z věkově kategorizované skupiny - kategorie 2 - je 

hodnocena známkou 1. V porovnání s tím je kategorie 4 hodnocena častěji známkou 3.  

 
Formální hodnocení poslední známkou na vysvědčení 

1  2  3  4  

 Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

Kategorie věku 1 7 58,30% 3 25,00% 2 16,70% 0 0,00% 

Kategorie věku 2 103 46,20% 94 42,20% 25 11,20% 1 0,40% 

Kategorie věku 3 87 39,00% 87 39,00% 47 21,10% 2 0,90% 

Kategorie věku 4 6 17,60% 17 50,00% 10 29,40% 1 2,90% 

Celkem 203  201  84  4  

Tab. č. 3: Formální hodnocení poslední známkou na vysvědčení ve vztahu k věku 
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Graf č. 8: Formální hodnocení poslední známkou na vysvědčení ve vztahu k věku 

 

Zajímavé je zjištění rozložení formálního hodnocení v jednotlivých kategoriích: 

 kategorie 1 je nejčastěji formálně hodnocena známkou 1 (58,3%) 

 kategorie 2 je nejčastěji formálně hodnocena téměř stejně často známkou 1 (46,2%) a  

2 (42,2%) 

 kategorie 3 je formálně hodnocena známkou 1 (39%) a 2 (39%) nebo 3 (21,1%) 

 kategorie 4 je nejčastěji formálně hodnocena známkou 2 (50%), 3 (29,4%) a nejméně 

často známkou 1 (17,6%) 

  

 Ze zjištěného vyplývá, že věk zahájení výuky cizího jazyka statisticky významně 

ovlivňuje osvojení si jazykových znalostí a dovedností a jejich formální hodnocení na hladině α 

≤ 0,014. Lze tedy říci, že časné zahájení výuky cizího jazyka vede k jeho kvalitnějšímu zvládnutí 

odrážejícím se v lepším formálním hodnocení.  
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6.2.1.3. Sledování závislosti věku zahájení studia anglického jazyka a sebehodnocení 

 Pro sledování věku jsme přistoupili ke kategorizaci, jak popsáno v části 6.2.1.2. výše.  

 Tabulky s rozepsanými jednotlivými sebehodnoceními podle konkrétních věkových 

skupin jsou uvedeny níže. Tabulky zobrazují průměrná sebehodnocení jednotlivých struktur v 

konkrétních věkových skupinách. Průměrné sebehodnocení jednotlivých jazykových struktur v 

závislosti na věku se v našem vzorku nepotvrdilo jako statisticky významné. 

 

Zajímavé je zjištění rozložení sebehodnocení jednotlivých jazykových struktur  

v jednotlivých kategoriích: 

 kategorie 1 se nejčastěji sebehodnotí známkou 3 (41,7%) a 4 (41,7%) 

 kategorie 2 se nejčastěji sebehodnotí známkou 4 (57%) 

 kategorie 3 se nejčastěji sebehodnotí známkou 3 (34,5%) a 4 (51,6%) 

 kategorie 4 se nejčastěji sebehodnotí známkou 2 (23,5%), 3 (32,4%) a 4 (35,3%) 

 

 Průměrné sebehodnocení v závislosti na věku naznačuje negativní lineární vztah,  

kdy žáci, kteří se začali dříve cizímu jazyku učit (kategorie 2), se podhodnocují nebo případně 

sami sebe hodnotí kritičtěji, než žáci, kteří se začali učit později (kategorie 3 a 4). Vzhledem k 

tomu, že žáci jsou formálně často hodnoceni dobrou známkou, může být příčinou negativního 

lineárního vztahu skutečnost, že se porovnávají vůči vysokému standardu formálního hodnocení 

nejlepších žáků a k tomu vztahují hodnocení svých znalostí a doveností, jsou k nim tedy 

kritičtější.  

 

Průměrné sebehodnocení 1 2 3 4 5 Celkem 

Počet respondentů v % 0,80% 6,10% 29,50% 52,60% 10,60% 100,00% 

Tab. č. 4: Průměrné sebehodnocení jednotlivých jazykových struktur 
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Známka na vysvědčení 1 

Začátek výuky AJ (věk) Čtení Psaní Poslech Ústní Gramatika 

3 1,50 2,75 1,75 1,50 3,00 

4 1,63 2,00 2,00 1,75 2,25 

5 2,36 3,00 2,54 2,79 2,79 

6 2,10 2,59 2,61 2,24 2,32 

7 2,09 2,16 2,21 2,10 2,33 

8 1,95 2,16 2,45 2,39 2,21 

9 2,36 2,46 2,55 2,59 2,47 

10 2,20 2,47 2,45 2,30 2,38 

11 2,15 2,46 2,48 2,45 2,41 

12 2,22 2,59 2,41 2,55 2,53 

13 2,21 2,33 2,38 2,32 2,16 

14 2,13 2,53 2,27 2,37 2,50 

15 2,21 2,45 2,45 2,36 2,32 

16 2,40 2,75 2,60 2,44 2,48 

18 2,42 2,50 2,18 2,25 2,00 

19 2,21 3,21 2,63 2,50 3,18 

20 1,71 2,27 2,00 2,07 2,20 

21 2,45 2,50 2,45 2,45 2,55 

23 2,08 3,17 2,17 2,67 2,92 

24 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

25 2,20 2,90 2,70 2,60 2,90 

30 1,00 1,67 0,33 0,33 1,00 

31 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 

33 2,00 2,33 2,00 2,67 1,67 

35 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

40 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

Tab. č. 5: Průměrné hodnocení jednotlivých jazykových struktur žáků se známkou na vysvědčení 1 
 

Známka na vysvědčení 2 

Začátek výuky AJ (věk) Čtení Psaní Poslech Gramatika Ústní  

3 1,50 2,75 1,75 3,00 1,50 

4 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 

6 2,12 2,88 2,73 2,69 2,69 

7 2,50 2,25 2,75 2,75 2,50 

8 2,23 2,47 2,53 2,67 2,73 

9 2,19 2,30 2,35 2,59 2,13 

10 2,05 2,43 2,63 2,20 2,11 

11 2,16 2,40 2,73 2,51 2,39 

12 2,13 2,38 2,38 2,54 2,58 

13 2,57 2,71 2,71 2,33 2,43 

14 2,31 2,38 2,23 2,00 2,38 

15 2,22 2,34 2,44 2,16 2,31 

16 2,85 3,00 3,15 2,46 2,54 

18 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

19 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

20 1,33 1,50 2,50 1,83 2,00 

21 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

40 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

Tab. č. 6: Průměrné hodnocení jednotlivých jazykových struktur žáků se známkou na vysvědčení 2 
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Známka na vysvědčení 3 

Začátek výuky AJ (věk) Čtení Psaní Poslech Gramatika Ústní 

3 1,50 2,75 1,75 3,00 1,50 

4 1,63 2,00 2,00 2,25 1,75 

5 2,36 3,00 2,54 2,79 2,79 

6 2,10 2,59 2,61 2,32 2,24 

7 2,09 2,16 2,21 2,33 2,10 

8 1,95 2,16 2,45 2,21 2,39 

9 2,36 2,46 2,55 2,47 2,59 

10 2,20 2,47 2,45 2,38 2,30 

11 2,17 2,48 2,49 2,43 2,46 

12 2,22 2,59 2,41 2,53 2,55 

13 2,21 2,33 2,38 2,16 2,32 

14 2,13 2,53 2,27 2,50 2,37 

15 2,21 2,45 2,45 2,33 2,37 

16 2,40 2,75 2,60 2,48 2,44 

18 2,42 2,50 2,18 2,00 2,25 

19 2,21 3,21 2,63 3,18 2,50 

20 1,71 2,27 2,00 2,20 2,07 

21 2,45 2,50 2,45 2,55 2,45 

23 2,08 3,17 2,17 2,92 2,67 

24 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

25 2,20 2,90 2,70 2,90 2,60 

30 1,00 1,67 0,33 1,00 0,33 

31 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 

33 2,00 2,33 2,00 1,67 2,67 

35 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

40 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

Tab. č. 7: Průměrné hodnocení jednotlivých jazykových struktur žáků se známkou na vysvědčení 3 

  

 Průměr formálního hodnocení 

Začátek výuky AJ 

(kategorizovaný věk) 
1 2 3 4 5 neuvedeno 

1 0 0 5 (41,7%) 5 (41,7%) 2 (16,7%) 0 

2 2 (0,9%) 5 (2,2 %) 52 (23,3 %) 127 (57 %) 35 (15,7 %) 2 (0,9%) 

3 1 (0,4 %) 17 (7,6 %) 77 (34,5 %) 115 (51,6 %) 13 (5,8 %) 0 

4 1 (2,9 %) 8 (23,5 %) 11 (32,4 %) 12 (35,3 %) 2 (5,9 %) 0 

Tab. č. 8: Průměrné formálního hodnocení ve vztahu se začátkem výuky AJ 
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Graf č. 9: Průměrné formálního hodnocení ve vztahu se začátkem výuky AJ 

 

Byla zjištěna statistická závislost na hladině významnosti α ≤ 0,01 mezi vlastním 

průměrným sebehodnocením a věkem zahájení studia anglického jazyka. Byl zjištěn negativní 

lineární vztah. Lze říci, že je statisticky relativně méně těch, jejichž průměrné sebehodnocení je  

2 nebo 3 (25,5%), a začali se učit anglický jazyk ve věku 6 až 10 let (kategorie 2) a je statisticky 

relativně více těch, jejichž průměrné sebehodnocení je 3 (34,5%), a začali se učit anglický jazyk 

ve věku 11 až 15 let (kategorie 3) a 16 a více let (kategorie 4 – 32,4%). Je statisticky relativně 

méně těch, jejichž průměrné sebehodnocení je 4 (35,3%), a začali se učit anglický jazyk ve věku  

11 až 15 let (kategorie 3). 
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6.2.1.4. Počet let studia 

 V našem dotazníku jsme sledovali počet let studia, včetně jeho průběhu (podle typu školy 

a délky studia). Respondenti v dotazníku uváděli místo výuky (typ školy/kurzu) a počet roků 

daného cizího jazyka, včetně intenzity výuky, případného přerušení studia, věku, kdy tato výuka 

probíhala apod. Variabilita odpovědí ukazuje, jak různorodé jsou způsoby učení se cizímu 

jazyku, a také délka výuky. Téměř pětina respondentů neodpověděla (19,8%).  

 Z rozhovoru následně vyplynulo, že někteří respondenti si již přesně délku studia 

nevybavují nebo by popis byl příliš náročný až nemožný z důvodu častých změn či velké 

variability procesu učení se a jeho intenzity. Individuálně pak vnímali i jeho rozsah – přínos.  

 “Neučil jsem se systematicky." (Respondent 33)  

 "Neumím zachytit změny a drobné niance." (Respondent 9) 

 "Napsala jsem, že jsem se učila 5 let na víceletém gymnázium, ale z toho 3 úvodní roky 

byly k ničemu. ... Aby bylo (učení) efektivnější, myslím, že záleží na učiteli, jak efektivní je 

výuka." (Respondent 25) 

 Pro potřeby této studie jsme se dále zaměřili na délku studia jako počet let, který 

naznačuje po jakém časovém období se žák domnívá, že zvládl dostatečně cizí jazyk na 

požadované úrovni a je schopen zvládnout potřebné penzum jazykových znalostí a dovedností a 

prokázat je u jazykové zkoušky na úrovni B2 podle SERRJ.  

 V našem souboru nejvíce respondentů (38,8%) uvedlo, že se anglický jazyk učilo 4 roky 

(11,6%) nebo 9 let (13,9%) či 10 let (13,3%). Nejméně respondentů (7,7%) se učilo anglický 

jazyk 1 až 3 roky (5,1%) a 13 až 19 let (2,6%). Z uvedeného vyplývá, že jen malý počet skládá 

zkoušku z cizího jazyka (tedy se domnívá, že zvládl dostatečně cizí jazyk na požadované úrovni) 

v období kratším než 4 roky, a naopak se zdá, že ke studiu není potřeba více než 10 let.   

 

 6.3. Statistické hodnocení formálního hodnocení ve vazbě na průměr vlastního 

sebehodnocení 

 V souboru sledujeme, je-li statistická závislost mezi formálním hodnocením a vlastním 

sebehodnocením. Chceme zjistit, zda se žáci sami hodnotí adekvátně k formálnímu hodnocení či 

zda se nadhodnocují či podhodnocují. Dále zkoumáme, zda na základě případných vazeb je 

možné odhadnout formální hodnocení.  
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 Nejprve uvedeme přehled průměrného sebehodnocení ve vztahu na jednotlivé další 

aspekty s využitím statistické metody „Crosstabulation“.  

  

Průměr sebehodnocení žáků, kteří byli hodnoceni formálně známkou na vysvědčení 1 

1 2 3 4 5 neuvedeno 

0 4  (2 %) 29 (14,3 %) 129 (62,6%) 41 (20,3 %) 2 (1 %) 

Tab. č. 9: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 1. 

 

Graf č. 10: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 1. 

 

Průměr sebehodnocení žáků, kteří byli hodnoceni formálně známkou na vysvědčení 2 

1 2 3 4 5 neuvedeno 

1 (0,5 %) 12 (5,9 %) 67 (33,2 %) 163 (55,9 %) 9 (4,5 %) 0 

Tab. č. 10: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 2. 
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Graf č. 10: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 2. 

 

Průměr sebehodnocení žáků, kteří byli hodnoceni formálně známkou na vysvědčení 3 

1 2 3 4 5 neuvedeno 

3 (3,6%) 13 (15,5 %) 46 (54,8 %) 20 (23,8 %) 2 (2,4 %) 0 

Tab. č. 11: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 3. 

Graf č. 12: Průměrné sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni na vysvědčení známkou 3. 

 

  Z celkového počtu respondentů 5 neprospělo. Jeden z nich uvedl průměrné 

sebehodnocení 2, ostatní čtyři průměrné sebehodnocení 3.  
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Graf č. 13: Průměrné sebehodnocení a formální hodnocení u žáků. Na ose X je vyjádřeno průměrné sebehodnocení 

žáků. 

 

 Lze říci, že je statisticky relativně více těch, jejichž průměrné sebehodnocení je 2 nebo 3 

(16,3%), a jsou formálně hodnoceni známkou 1, ale je statisticky relativně méně těch, jejichž 

průměrné sebehodnocení je 4 nebo 5 (82,8%), a jsou formálně hodnoceni známkou 1.  

 Ze získaných dat vyplývá zajímavý výsledek, kdy v porovnání s formálním hodnocením, 

je třeba si povšimnout výrazného posunu průměrného sebehodnocení směrem k horším 

známkám. Žáci se vůči formálnímu hodnocení výrazně podhodnocují. Horší sebehodnocení je v 

negativním lineárním vztahu k věku. Tedy žáci, kteří se začali učit dříve, mají průměrné 

sebehodnocení horší, než žáci, kteří se začali učit v pozdějším věku. Z výsledků vidíme, že žáci s 

lepším formálním hodnocením se v průměru významně podhodnocují. Nejblíže vlastnímu 

hodnocení jsou žáci, kteří byli formálně hodnoceni známkou 3 (54,8%). 

 

 6.3.1. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení ve vazbě na průměr vlastního 

sebehodnocení 

 Nyní se zaměříme na jednotlivé položky vlastního sebehodnocení ve vztahu k průměru 

sebehodnocení. Jak jsme zjistili a uvedli již dříve, žáci uvádí horší vlastní hodnocení oproti 

formálnímu hodnocení známkou, kterou skutečně získali. Tento rozdíl je statisticky významný. 

V této části se pokusíme vysledovat, které jeho části přispívají k tak významnému 

podhodnocování se. Statisticky velmi vysokou závislost podílu sebehodnocení jednotlivých 
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jazykových dovedností a jazykových struktur jsme zjistili u porozumění slyšenému, ústního 

projevu a gramatiky. 

 Při uvádění vlastního sebehodnocení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností 

(porozumění čtenému, písemný projev, porozumění slyšenému, ústní projev, gramatika) 

doplňovali respondenti čísla 1 až 5, odpovídající jejich současným znalostem, do tabulky 

dotazníku podle vzoru. Čísla tvořila stupnici, kdy číslo 1 bylo považováno jako „výborně“, číslo 

5 jako „vůbec“. 

 

 6.3.1.1. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení porozumění čtenému ve 

vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 Z respondentů Souboru SJZZ neodpověděli 2 respondenti. Ze vzorku 492 respondentů 

více než polovina (252 – 51,2%) uvádí z porozumění čtenému vlastní sebehodnocení známkou 4, 

více než pětina respondentů uvádí vlastní sebehodnocení 3 (116 – 23,6%). Vlastní hodnocení  

z porozumění čtenému ve většině případů (nad 70%) je ve shodě s průměrným celkovým 

sebehodnocením. U těch, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí 1, je většinou průměrné 

sebehodnocení 1 (75% - z těch, kteří se sami hodnotí 1); u těch, kteří se z porozumění čtenému 

sami hodnotí 2, je většinou průměrné sebehodnocení 2 (73,7% - z těch, kteří se sami hodnotí 2); 

u těch, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí 3, je většinou průměrné sebehodnocení 3 

(70,6% - z těch, kteří se sami hodnotí 3); u těch, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí 4, 

je většinou průměrné sebehodnocení 4 (75,2% - z těch, kteří se sami hodnotí 4). 
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Graf č. 14: Vlastní sebehodnocení porozumění čtenému ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 
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Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení porozumění čtenému ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně 

více těch, kteří se sami hodnotí shodnou známkou z porozumění čtenému jako je celkový průměr 

sebehodnocení.  

 

 6.3.1.2. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení písemného projevu ve vazbě 

na průměr všech složek sebehodnocení 

 Z respondentů Souboru SJZZ neodpověděli 2 respondenti. Ze vzorku 492 respondentů 

opět téměř polovina (228 - 46,3%) uvádí z písemného projevu vlastní sebehodnocení známkou 4, 

téměř jedna třetina respondentů uvádí vlastní sebehodnocení 3 (143 – 29,1%). Vlastní hodnocení  

z písemného projevu je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým sebehodnocením jen u těch, 

co se sami hodnotí známkou 1, 3 a 4. U těch, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí 1, je 

většinou průměrné sebehodnocení 1 (100% - z těch, kteří se sami hodnotí 1); u těch, kteří se 

z písemného projevu sami hodnotí 2, je většinou průměrné sebehodnocení 2 (52,9% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 2) nebo 3 (45,1% - z těch, kteří se sami hodnotí 2); u těch, kteří se 

z písemného projevu sami hodnotí 3, je většinou průměrné sebehodnocení 3 (70,8% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 3); u těch, kteří se z písemného projevu sami hodnotí 4, je většinou 

průměrné sebehodnocení 4 (84,9% - z těch, kteří se sami hodnotí 4). 
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Graf č. 15: Vlastní sebehodnocení písemného projevu ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 
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Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení porozumění čtenému ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně 

více těch, kteří se sami hodnotí shodnou známkou z písemného projevu jako je celkový průměr 

sebehodnocení.  

 

 6.3.1.3. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení porozumění slyšenému ve 

vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 Z respondentů Souboru SJZZ neodpověděli 2 respondenti. Ze vzorku 492 respondentů 

téměř tři čtvrtiny hodnotí své porozumění slyšenému známkou 3 (170 – 34,6%) nebo 4 (187 – 

38%). Vlastní hodnocení z porozumění slyšenému je ve shodě (nad 70%) s průměrným 

celkovým sebehodnocením pouze u těch, kteří se sami hodnotí známkou 4. U těch, kteří se z 

porozumění slyšenému sami hodnotí 1, je většinou průměrné sebehodnocení 1 (50% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 1) nebo 2 (50% - z těch, kteří se sami hodnotí 1); u těch, kteří se z 

porozumění slyšenému sami hodnotí 2, je většinou průměrné sebehodnocení 2 (46% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 2) nebo 3 (45,5% - z těch, kteří se sami hodnotí 2); u těch, kteří se z 

porozumění slyšenému sami hodnotí 3, je většinou průměrné sebehodnocení 3 (54,2% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 3) nebo 4 (45,3% - z těch, kteří se sami hodnotí 3); u těch, kteří se z 

porozumění slyšenému sami hodnotí 4, je většinou průměrné sebehodnocení 4 (73,3% - z těch, 

kteří se sami hodnotí 4). 
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Graf č. 16: Vlastní sebehodnocení porozumění slyšenému ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 
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Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení porozumění slyšenému ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně 

více těch, kteří se sami hodnotí z porozumění slyšenému známkou 1 nebo 2, a této známky v 

průměrném sebehodnocení skutečně dosáhnou. Je statisticky relativně méně těch, kteří se sami 

hodnotí z porozumění slyšenému známkou 1, 2 nebo 3, a v průměrném sebehodnocení získají 4 

nebo 5. 

 V relativních číslech se ti, kteří se z porozumění slyšenému sami hodnotí 1, mají celkové 

průměrné sebehodnocení 1 nebo 2; ti, kteří se z porozumění slyšenému sami hodnotí 2, mají 

celkové průměrné sebehodnocení 2 nebo 3;  ti, kteří se z porozumění slyšenému sami hodnotí 3, 

mají celkové průměrné sebehodnocení 3 nebo 4. Ti, kteří se z porozumění slyšenému sami 

hodnotí 4, mají celkové průměrné sebehodnocení většinou 4. 

 

 6.3.1.4. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení ústního projevu ve vazbě  

na průměr všech složek sebehodnocení 

 Z respondentů Souboru SJZZ neodpověděli 3 respondenti. Ze vzorku 491 respondentů 

více než tři čtvrtiny hodnotí svůj ústní projev známkou 3 (142 – 28,9%) nebo 4 (236 – 48,1%). 

Vlastní hodnocení z ústního projevu je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým 

sebehodnocením pouze u těch, kteří se sami hodnotí známkou 4. U těch, kteří se z ústního 

projevu sami hodnotí 1, je většinou průměrné sebehodnocení 1 (40% - z těch, kteří se sami 

hodnotí 1) nebo 2 (60% - z těch, kteří se sami hodnotí 1); u těch, kteří se z ústního projevu sami 

hodnotí 2, je většinou průměrné sebehodnocení 2 (52,8% - z těch, kteří se sami hodnotí 2) nebo 3 

(44,4% - z těch, kteří se sami hodnotí 2); u těch, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 3, je 

většinou průměrné sebehodnocení 3 (66,9% - z těch, kteří se sami hodnotí 3) nebo 4 (26,7% - z 

těch, kteří se sami hodnotí 3); u těch, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 4, je většinou 

průměrné sebehodnocení 4 (78,8% - z těch, kteří se sami hodnotí 4). 
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Graf č. 17: Vlastní sebehodnocení ústního projevu ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 

 Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení ústního projevu ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně 

více těch, kteří se sami hodnotí z ústního projevu známkou 1 nebo 2, a v průměrném 

sebehodnocení získají známku o stupeň horší. Je statisticky relativně méně těch, kteří se sami 

hodnotí z ústního projevu známkou 2, 3 nebo 4 a v průměrném sebehodnocení získají známku o 

stupeň horší. Je statisticky relativně méně těch, kteří se sami hodnotí z ústního projevu známkou 

4 a v průměrném sebehodnocení získají známku o jeden nebo dva stupně lepší.  

 V relativních číslech ti, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 1, mají celkové průměrné 

sebehodnocení 1 nebo 2; ti, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 2, mají celkové průměrné 

sebehodnocení 2 nebo 3; ti, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 3, mají celkové průměrné 

sebehodnocení spíše 3 nebo 4. Ti, kteří se z ústního projevu sami hodnotí 4, mají celkové 

průměrné sebehodnocení většinou 4. 

 

 6.3.1.5. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení gramatiky ve vazbě na 

průměr všech složek sebehodnocení 

 Z respondentů Souboru SJZZ neodpověděli 2 respondenti. Ze vzorku 492 respondentů 

přibližně tři čtvrtiny hodnotí své znalosti gramatiky známkou 3 (156 – 31,7%) nebo 4 (219 – 

4,5%). Vlastní hodnocení z gramatiky je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým 

sebehodnocením pouze u těch, kteří se sami hodnotí známkou 4. U těch, kteří se z gramatiky 



 

 
100 

sami hodnotí 1, je průměrné sebehodnocení 1 (37,5% - z těch, kteří se sami hodnotí 1) nebo 2 

(50% - z těch, kteří se sami hodnotí 1); u těch, kteří se z gramatiky sami hodnotí 2, je většinou 

průměrné sebehodnocení 2 (54,1% - z těch, kteří se sami hodnotí 2) nebo 3 (42,5% - z těch, kteří 

se sami hodnotí 2); u těch, kteří se z gramatiky sami hodnotí 3, je většinou průměrné 

sebehodnocení 3 (59% - z těch, kteří se sami hodnotí 3) nebo 4 (37,2% - z těch, kteří se sami 

hodnotí 3); u těch, kteří se z gramatiky sami hodnotí 4, je většinou průměrné sebehodnocení 4 

(79,2% - z těch, kteří se sami hodnotí 4). 
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Průměrné celkové sebehodnocení 4 Průměrné celkové sebehodnocení 5

 

Graf č. 18: Vlastní sebehodnocení jazykových struktur (gramatika) ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 

Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení gramatiky ve vztahu k průměrnému sebehodnocení 

je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně více těch, kteří se 

sami hodnotí z jazykových struktur (gramatika) známkou 1, 2, 3 nebo 4, a této v celkovém 

průměrném sebehodnocení skutečně dosáhnou. Je statisticky relativně více těch, kteří se sami 

hodnotí z jazykových struktur (gramatika) známkou 2 a v průměrném sebehodnocení získají 

známku o stupeň horší. Je statisticky relativně méně těch, kteří se sami hodnotí z jazykových 

struktur (gramatika) známkou 1, 2 nebo 3 a v průměrném sebehodnocení získají známku 4. Je 

statisticky relativně méně těch, kteří se sami hodnotí z jazykových struktur (gramatika) známkou 

4 a v průměrném sebehodnocení získají známku o jeden či dva stupně lepší.  
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 V relativních číslech se ti, kteří se z jazykových struktur (gramatika) sami hodnotí 1, mají 

celkové průměrné sebehodnocení 1 nebo 2; ti, kteří se z jazykových struktur (gramatika) sami 

hodnotí 2, mají celkové průměrné sebehodnocení 2 nebo 3; ti, kteří se z jazykových struktur 

(gramatika) sami hodnotí 3, mají celkové průměrné sebehodnocení spíše 3. Ti, kteří se z 

jazykových struktur (gramatika) sami hodnotí 4, mají celkové průměrné sebehodnocení většinou 

4. 

  

6.5.2. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení ve vztahu k formálnímu 

hodnocení 

 Formální hodnocení z cizího jazyka se pokusíme vysvětlit pomocí proměnných vlastního 

sebehodnocení: 

 porozumění čtenému textu 

 porozumění slyšenému 

 písemného projevu 

 ústního projevu 

 jazykových struktur (gramatika, „English in use“) 

Kategorie vlastního hodnocení Estimate Std. Error t value P  

Porozumění čtenému 0.18290 0.05605 „3.263“ 0.00118 ** 

Písemný projev 0.11249 0.05902 „1.906“ 0.05727 - 

Porozumění slyšenému 0.03344 0.04584 „0.729“ 0.46615 - 

Ústní projev 0.17459 0.05388 „3.241“ 0.00128 ** 

Gramatika 0.24521 0.04885 „5.019“ 7.3e-07 *** 

Signif. codes: 0 „***“, 0.001 „**“, 0.05 „*“, 0.1 „-“ 

Tab. č. 12: Významnost jednotlivých jazykových znalostí a struktur (gramatika) ve vztahu k formálnímu hodnocení 

 Z tabulky je patrné, pro které kategorie je vlastní hodnocení respondentů ve vztahu  

k formálnímu hodnocení významné. Zpracováním dat jsme zjistili, že některé vysvětlující 

proměnné jsou nevýznamné, tzn. z modelu je lze vypustit a vysvětlovat známku jen podle 

významných koeficientů. Zjistili jsme, že je významná statistická závislost na hladině α ≤ 0,01 

mezi formální známkou a vlastním hodnocením žákem z jednotlivých jazykových dovedností. 

Konkrétně: gramatika, kdy se jejich vlastní sebehodnocení ukázalo jako nejvýznamnější; ústní 



 

 
102 

projev a porozumění čtenému. Proto se budeme dále zabývat jen těmito kategoriemi a vypustíme 

vlastní hodnocení porozumění slyšenému a písemného projevu.  

Známka 

sebehodnoce

ní 

Porozumění 

čtenému 
Písemný projev 

Porozumění 

slyšenému 

Jazykové struktury 

(gramatika) 
Ústní projev 

Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

bez odpovědi 3 0,60% 3 0,60% 3 0,60% 3 0,60% 4 0,80% 

1 4 0,80% 3 0,60% 6 1,20% 8 1,60% 10 2,00% 

2 20 4,00% 51 
10,30

% 
55 

11,10
% 

40 8,10% 36 7,30% 

3 116 
23,40

% 
143 

28,90

% 
170 

34,30

% 
156 

31,50

% 
142 28,70% 

4 252 
50,90

% 
228 

46,10
% 

187 
37,80

% 
219 

44,20
% 

236 47,70% 

5 99 
20,30

% 
66 

13,50

% 
73 

15,00

% 
68 

14,00

% 
66 13,50% 

Celkem 494 
100,0
0% 

494 
100,0
0% 

494 
100,0
0% 

494 
100,0
0% 

494 100,00% 

Tab. č. 13: Sebehodnocení jednotlivých jazykových znalostí a struktur (gramatika) 

 6.5.2.1. Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení 

znalosti jazykových dovedností 

 Následně se zaměříme na jednotlivé položky sebehodnocení a další aspekty, kdy se 

snažíme vysvětlit známku na vysvědčení pomocí proměnných: vlastní hodnocení porozumění 

čtenému textu, porozumění slyšenému, písemného projevu, ústního projevu a jazykových 

struktur (gramatika, „English in use“). Dosazením vysvětlující proměnné (zde všechna uvedená 

hodnocení) získáme odhad známky, kterou daná osoba dostane na vysvědčení na základě 

sebehodnocení. Jak uvidíme dále, i touto metodou jsme zjistili, že žáci se ani ve vztahu k 

formálnímu hodnocení neumí většinou správně sami ohodnotit. 

 K vysvětlení vztahu formálního hodnocení a vlastního sebehodnocení z jednotlivých 

jazykových dovedností a gramatiky byl použit model lineární regrese. Hodnota Multiple R-

Squared je 87%, čímž je vyjádřeno, že model lineární regrese vysvětluje známku z 87%. Toto lze 

považovat za dobrý výsledek. 

 Využitím modelu analýzy rozptylu jsme zjišťovali, zda jednotlivé skupiny (známka 

z jazyka na posledním vysvědčení 1,2,3,4,5) jsou srovnatelné oproti alternativě, že alespoň dvě 

z nich srovnatelné nejsou. Zde jsme zjistili, že ti kteří získali známku 1, 2 nebo 3 se ve vlastním 

hodnocení gramatiky hodnotí nesrovnatelně. 

 V případě H0: skupiny jsou srovnatelné, H1: alespoň dvě skupiny srovnatelné nejsou, to 

znamená, že H0 se zamítá (na hladině nižší než 0,1% významnosti). Pro známky 4 a 5 není třeba 
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prokazovat, protože jsme prokázali, že H0 se zamítá, neboť alespoň dvě skupiny srovnatelné 

nejsou. 

 

 6.5.2.2. Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení 

znalosti jazykových struktur (gramatika) 

 Na základě statistického hodnocení vysvětlení známky pomocí hodnocení znalostí 

jazykových struktur (gramatika) byl zjištěn statisticky významný vztah na hladině významnosti  

α ≤ 0,01. 

 

Graf č. 19: Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení znalosti jazykových struktur 

(gramatika) 

 

* Výsledná známka na vysvědčení 1 

H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 1 je rovna 1. 

H1: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 1 není rovna 1. 
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 Ke zjištění statistické významnosti jsme použili T-test. Zde jsme zjistili, že průměrná 

známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) je 1.01. „p-value je „malá“, takže 

platí H1“ - na hladině významnosti 2,2.10
-16

 zamítáme H0, platí H1.  

 Na základě výpočtů 95% intervalu spolehlivosti můžeme říci, že vlastní hodnocení 

gramatiky u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 1, se nachází v intervalu <1.9, 

2.1>.  

 

Známka sebehodnocení 
Gramatika (formální hodnocení 1) 

Absolutně % 

bez odpovědi 2 1,00% 

1 1 0,50% 

2 5 2,50% 

3 40 19,70% 

4 108 53,20% 

5 47 23,10% 

Celkem 203 100,00% 

Tab. č. 14: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni 

známkou 1. 

 

* Výsledná známka na vysvědčení 2 

H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 2 je rovna 2. 

H1: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 2 není rovna 2. 

 

 Ke zjištění statistické významnosti jsme použili T-test. Zde jsme zjistili, že průměrná 

známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) je 2.43. „p-value je „malá“, takže 

platí H1“ - zamítáme H0, platí H1.  

 Na základě výpočtů 95% intervalu spolehlivosti můžeme říci, že vlastní hodnocení 

gramatiky u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 2, se nachází v intervalu <2.3, 

2.5>.  
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Známka sebehodnocení 
Gramatika (formální hodnocení 2) 

Absolutně % 

bez odpovědi 0 0,00% 

1 3 1,50% 

2 17 8,40% 

3 68 33,70% 

4 94 89,90% 

5 20 28,30% 

Celkem 202 100,00% 

Tab. č. 15: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni 

známkou 2. 

 

* Výsledná známka na vysvědčení 3 

H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 3 je rovna 3. 

H1: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 3 není rovna 3. 

 Ke zjištění statistické významnosti jsme použili T-test. Zde jsme zjistili, že průměrná 

známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) 3,05. „p-value je „velká“, takže 

nemůžeme zamítnout H0. Na hladině významnosti 60% nezamítáme H0.  

 Na základě výpočtů 95% intervalu spolehlivosti můžeme říci, že vlastní hodnocení 

gramatiky u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 3, se nachází v intervalu 

<2.87,3.22>.  

Známka sebehodnocení 
Gramatika (formální hodnocení 3) 

Absolutně % 

bez odpovědi 0 0,00% 

1 4 4,80% 

2 17 20,20% 

3 46 56,60% 

4 15 17,90% 

5 2 2,40% 

Celkem 84 100,00% 

Tab. č. 16: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni 

známkou 3. 
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 6.5.2.3. Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení 

znalosti jazykových dovedností (porozumění čtenému) 

 Na základě statistického hodnocení vysvětlení známky pomocí hodnocení porozumění 

čtenému byl zjištěn statisticky významný vztah na hladině významnosti α ≤ 0,01.  

U jedničkářů, dvojkařů i trojkařů zamítáme hypotézu H0. 

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtení)  

u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 1 je rovna 1. 

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtení)  

u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 2 je rovna 2. 

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtení)  

u žáků, kteří získali formální hodnocení výsledkem 3 je rovna 3. 
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Graf č. 20: Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení znalosti jazykových 

dovedností (porozumění čtenému) 

 

 Bylo zjištěno, že ti, kteří jsou na vysvědčení hodnoceni známkou 1 a 2 se sami 

podhodnocují. Zde jsme zjistili, že průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur  

u jedničkářů (porozumění čtenému) je 1.8. Zde jsme zjistili, že průměrná známka vlastního 

hodnocení jazykových struktur u dvojkařů (porozumění čtenému) je 2.2. Naopak ti, co jsou  

na vysvědčení hodnoceni známkou 3, se nadhodnocují. Zde jsme zjistili, že průměrná známka 

vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtenému) je 2.6. 
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Známka sebehodnocení 
Porozumění čtenému (formální hodnocení 1) 

Absolutně % 

bez odpovědi 2 1,00% 

1 0 0,00% 

2 2 1,00% 

3 23 11,30% 

4 111 54,70% 

5 65 32,00% 

Celkem 203 100,00% 

Tab. č. 17: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtenému) u žáků, kteří byli na vysvědčení 

hodnoceni známkou 1. 

 

Známka sebehodnocení 
Porozumění čtenému (formální hodnocení 2) 

Absolutně % 

bez odpovědi 0 0,00% 

1 1 0,50% 

2 8 4,00% 

3 55 27,20% 

4 111 55,00% 

5 27 13,40% 

Celkem 202 100,00% 

Tab. č. 18: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtenému) u žáků, kteří byli na vysvědčení 

hodnoceni známkou 2. 

 

Známka sebehodnocení 
Porozumění čtenému (formální hodnocení 3) 

Absolutně % 

bez odpovědi 0 0,00% 

1 3 3,60% 

2 10 3,40% 

3 34 40,50% 

4 29 34,50% 

5 8 9,50% 

Celkem 84 100,00% 

Tab. č. 19: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (porozumění čtenému) u žáků, kteří byli na vysvědčení 

hodnoceni známkou 3. 
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6.5.2.4. Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení 

znalosti jazykových dovedností (ústní projev) 

 Na základě statistického hodnocení vysvětlení známky pomocí ústního projevu byl 

zjištěn statisticky významný vztah na hladině významnosti menší než 0,01. U jedničkářů a 

dvojkařů zamítáme hypotézu H0.  

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (ústní projev) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 1 je rovna 1. 

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (ústní projev) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 2 je rovna 2. 

 H0: Průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur (ústní projev) u žáků, 

kteří získali formální hodnocení výsledkem 3 je rovna 3. 
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Graf č. 21: Statistické hodnocení známky na vysvědčení ve vazbě na vlastní hodnocení znalosti jazykových 

dovedností (ústní projev) 

 

 Bylo zjištěno, že ti, kteří jsou na vysvědčení hodnoceni známkou 1 a 2 se sami 

podhodnocují. Zde jsme zjistili, že průměrná známka vlastního hodnocení jazykových struktur  

u jedničkářů (porozumění čtenému) je 2. Zde jsme zjistili, že průměrná známka vlastního 

hodnocení jazykových struktur (gramatiky) je 2.43. Naopak ti, co jsou na vysvědčení hodnoceni 

známkou 3, se hodnotí stejně, tj. nelze hypotézu H0 zamítnout. 
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Známka sebehodnocení 
Ústní projev (formální hodnocení 1) 

Absolutně % 

0 2 1,00% 

1 1 0,50% 

2 6 3,00% 

3 34 16,90% 

4 112 55,70% 

5 48 23,90% 

Celkem 203 100,00% 

Tab. č. 20: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (ústní projev) u žáků, kteří byli na vysvědčení 

hodnoceni známkou 1. 

 

Známka sebehodnocení 
Ústní projev (formální hodnocení 2) 

Absolutně % 

0 0 0,00% 

1 3 1,50% 

2 15 7,50% 

3 70 33,30% 

4 100 49,80% 

5 16 8,00% 

Celkem 201 100,00% 

Tab. č. 21: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (ústní projev) u žáků, kteří byli na vysvědčení 

hodnoceni známkou 2. 

 

Známka sebehodnocení 
Ústní projev (formální hodnocení 3) 

Absolutně % 

0 0 0,00% 

1 5 6,00% 

2 15 17,90% 

3 39 46,40% 

4 22 26,20% 

5 3 3,60% 

Celkem 84 100,00% 

Tab. č. 22: Známka vlastního hodnocení jazykových struktur (gramatiky) u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni 

známkou 3. 
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6.6. Vztah formálního hodnocení známkou na posledním vysvědčení a pohlaví  

 V Souboru SJZZ byly žákyně-ženy zastoupeny z 72,7% (359 žen), žáci-muži ze 27,3%  

(135 mužů). Jak jsme uváděli dříve, je tento soubor, co se týče zastoupení formálního hodnocení 

zejména známkami 1 a 2, specifický s ohledem na jazykovou zkoušku, kterou žáci převážně 

skládají dobrovolně. 

 Statistická významnost formálního hodnocení známkou na posledním vysvědčení a 

pohlaví je statisticky významná na hladině α ≤ 0,05. Lze říci, že je statisticky relativně méně 

žákyň-žen, které jsou formálně hodnoceni známkou 3 (15%) a 4 (0,3%). Je statisticky relativně 

více žáků-mužů těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 (23%) a 4 (3%). 

 Na základě uvedených zjištění v tomto souboru, můžeme říci, že formální hodnocení 

známkou na posledním vysvědčení závisí na pohlaví.  

  

6.7. Vztah učebních pomůcek a formálního hodnocení 

 V dotazníku jsme sledovali aspekty, které se na procesu osvojování si cizího jazyka 

podílejí. Respondenti mohli svou odpověď na otázku „Co mi nejvíce pomáhá/pomohlo při učení 

se angličtině?“ vybrat (jednu či více) z nabídnutých možností, popř. doplnit vlastní. Také byli 

požádáni, aby upřesnili, pokud se u různých jazyků liší. Toto upřesnění poskytlo jen minimum 

respondentů. Ze získaných údajů vyplynulo, že jen 2/5 respondentů využívají ke studiu další 

doplňkové materiály. 

 Kromě učitele a učebnice, které bývají nedílnou součástí učebního procesu, jsme 

zjišťovali, v jakém rozsahu je žáci považují za přínosné ke zvládnutí cizího jazyka. Zjišťovali 

jsme také, zda respondenti mají preference mezi českým učitelem/učitelkou nebo rodilým 

mluvčím a českou či cizojazyčnou učebnicí. Dále jsme sledovali další osoby, které mohly být 

zapojeny (např. soukromý učitel, spolužáci, rodiče, kamarádi), a také další aktivity mimo školu 

spojené se čtením novin, časopisů nebo knih; poslechem učebních nahrávek nebo písniček; 

využití počítačů (výukový program, internet, počítačové hry), další komunikace (např. 

dopisování si s anglicky mluvící osobou nebo osobou hovořící jiným, než českým jazykem, v 

angličtině, práce pro zahraniční firmu, kontakt se zahraničními partnery) a zahraniční studijní 

nebo pracovní cesty a pobyty.  
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 Graf č. 21: Co nejvíce žákovi pomohlo při učení se anglickému jazyku? 

Respondenti uvedli čtení časopisů, novin a knih. Tyto činnosti jsou zařazovány do výuky, 

ale spíše – ve větším rozsahu - jsou zadávány žákům za domácí úkol, případně je žáci vykonávají 

jako rozšíření standardní výuky, nepovinnou nebo dobrovolnou aktivitu ve svém volném čase či 

nad rámec výuky pouze z vlastního zájmu. Poslech učebních nahrávek je běžnou součástí výuky 

cizího jazyka na školách. Často jsou do výuky zařazovány i písničky.  V současné době jsou 

písničky součástí vydávaných učebních materiálů. Z hlediska jazykových dovedností se tak 

ukazuje, že pasivní dovednosti (poslech a čtení) jsou respondenty považovány za důležité.  

 Ze vzorku 494 respondentů jsou čtyři pětiny formálně hodnoceni známkou 1 (203 – 

41,4%) nebo 2 (202 – 40,9%). Statisticky významná na hladině α ≤ 0,05 je variabilita způsobů 

učení a osvojování si cizího jazyka, která je složená z výše uvedených faktorů. Respondenti, 

kteří uváděli vyšší variabilitu, získali formální hodnocení lepší známkou. Lze říci, že je 

statisticky relativně více těch, kteří získali formální hodnocení známkou 1 a využívají větší 

variabilitu způsobů učení a osvojování si cizího jazyka, a statisticky relativně více těch, kteří 

získali formální hodnocení známkou 2, kteří uvedli nižší variabilitu způsobů učení a osvojování 

si cizího jazyka. 

 Větší variabilita způsobů učení a osvojování si cizího jazyka může lépe korelovat  

s učebními styly a preferencemi žáků. Současně může pro osvojování si informací žák 

využívat různé kanály, jak různé smysly, tak různé typy inteligencí, a tím dosáhnout 

kvalitnějšího a rozsáhlejšího osvojení si cizího jazyka. Domníváme se, že je pravděpodobné, že 

tito žáci věnují učení se cizímu jazyku, příp. i jeho aktivnímu nebo pasivnímu učení se, více 
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času. Faktor času (tj. čím více se žák určité činnosti věnuje) obvykle přispívá k lepšímu 

zvládnutí této činnosti. Lze také předpokládat, že žák, který se těmto činnostem věnuje, je dobře 

motivován, a tedy i tato pozitivní motivace může hrát svou roli jak s ohledem na čas, tak s 

ohledem na koncentraci, kterou žák příslušné činnosti věnuje. 

 

 6.7.1. Vztah preference učitele a učebnice a formálního hodnocení 

 Otázka „Co mi nejvíce pomáhá/pomohlo při učení se angličtině?“ zahrnovala i možnost 

odpovědi český učitel a rodilí mluvčí. Považovali jsme za vhodné tyto dva faktory zkoumat 

blížeji, neboť jsme předpokládali, že na proces osvojování si cizího jazyka budou mít vliv. Při 

zjišťování statistické významnosti, kdy respondentův učitel byl rodilý mluvčí anebo český učitel, 

jsme ale nezjistili žádnou statistickou významnost na hladině významnosti α ≤ 0,05.  
 

H0: Žáci, kteří uvádějí, že nejvíce jim při učení se cizímu jazyku pomáhá rodilý mluvčí, 

jsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 

H1: Žáci, kteří uvádějí, že nejvíce jim při učení se cizímu jazyku pomáhá rodilý mluvčí, 

nejsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 
 

H0: Žáci, kteří uvádějí, že nejvíce jim při učení se cizímu jazyku pomáhá cizojazyčná 

učebnice, jsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 

H1: Žáci, kteří uvádějí, že nejvíce jim při učení se cizímu jazyku pomáhá cizojazyčná 

učebnice, nejsou na vysvědčení hodnoceni lepší známkou. 

 

Graf č. 23: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 1. 
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Učební pomůcky Absolutně % 

rodilý mluvčí 90 24,66 

český učitel 109 29,86 

česká učebnice 50 13,7 

cizojazyčná učebnice 116 31,78 

Celkem 365   

Tab. č. 23: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 1. 

 

 Z grafu č. 23 a tabulky č. 23 je zřejmé, že mírně horší sebehodnocení jednotlivých 

struktur (kromě shodného průměru ze čtení) uvedli ti, kteří nepoužívají české materiály. Tuto 

závislost lze obecně vysledovat i v případě českého / rodilého mluvčího či české / cizojazyčné 

učebnice. Vysvětlením může být vyšší sebekritičnost těch, kteří při studiu nevyužívají české 

studijní prostředky. 

 

Graf č. 24: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 2. 

 

Učební pomůcky Absolutně % 

rodilý mluvčí 78 24,84 

český učitel 114 36,31 

česká učebnice 44 14 

cizojazyčná učebnice 78 24,85 

Celkem 314  

Tab. č. 24: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 2. 
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 Graf č. 24 a tabulka č. 24 ukazují, že sebehodnocení ve všech strukturách je horší,  

než u respondentů se známkou 1 z anglického jazyka na vysvědčení. Mírně horší je 

sebehodnocení těch, kteří používají české materiály, nejhůře si hodnotili poslech ti, kterým 

nejvíce pomohl český učitel nebo česká učebnice. Poslech a gramatika je u českých učebnic také 

mírně horší, zatímco na hodnocení čtení neměla učebnice nebo učitel výraznější vliv. 

 

Graf č. 25: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 3. 

Učební pomůcky Absolutně % 

rodilý mluvčí 39 28,1 

český učitel 44 31,65 

česká učebnice 30 21,58 

cizojazyčná učebnice 26 18,67 

Celkem 139  

Tab. č. 25: Preference učebních pomůcek u žáků, kteří byli na vysvědčení hodnoceni známkou 3. 

 Dle grafu č. 25 a tabulky č. 25 je zřejmé, že sebehodnocení těch, kteří používají české 

materiály je nepatrně horší, rozdíl však není nijak významný. Stejně tak u českého učitele či 

rodilého mluvčího – každá složka sebehodnocení je v průměru hodnocena statisticky relativně 

stejně, u českého učitele nepatrně hůř. Rozdíl oproti dosavadnímu zkoumání se ukazuje u 

učebnice, kdy zatímco v předchozích případech se sebehodnotili lépe respondenti používající 

cizojazyčné učebnice, v tomto případě je tomu naopak ve všech složkách. 

 Respondentům, kteří na vysvědčení byli hodnoceni známkou 1 nebo 2, shodně více 

pomohla kombinace český učitel a cizojazyčná učebnice. U respondentů s hodnocením na 

vysvědčení známkou 3 je poměr pomoci učitele českého a rodilému mluvčího vyvážený, 
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upřednostňovaná učebnice je učebnice česká. Důvodem může být to, že žákům s horším 

hodnocením může český učitel být při studiu více nápomocen. Stejně tak je pro tyto žáky snazší 

studovat z české učebnice. Dalším důvodem může být způsob rozdělování žáků na školách do 

skupin, kdy praxí bývá, že rodilý mluvčí vyučuje skupiny žáků, kteří jsou pokročilejší a cizí 

jazyk si osvojili na vyšší úrovni, a tedy jsou hodnoceni lepší známkou, než skupiny žáků méně 

pokročilých, kterým je obvykle přidělen český učitel. Dalším důvodem může být mírnější 

klasifikace rodilým mluvčím. Česká učebnice v době výzkumu poskytovala větší oporu českými 

texty a vysvětlivkami oproti cizojazyčné učebnici.  

 Zjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,001 mezi preferencí 

cizojazyčné učebnice a formálním hodnocením. Je více těch, kteří preferují cizojazyčnou 

učebnici a jsou formálně hodnoceni lepší známkou. Preference české učebnice statisticky 

významnou závislost v našem souboru nevykazuje. 

 Z celkového pořadí jednotlivých faktorů, které respondenti považují při studiu cizího 

jazyka za důležité, vyplývá, že podstatnou úlohu hraje učitel, následovaný učebními materiály. 

Větší počet respondentů vyzdvihl význam českého učitele před rodilým mluvčím. Naopak 

cizojazyčné materiály předstihly materiály české. Komunikace s českým učitelem je snazší než 

komunikace s rodilým mluvčím. V další studii bude zajímavé porovnat tyto faktory hlouběji.  

 Nejnovější výzkumy naznačují, že používání cizího jazyka učitelem při výuce je 

významné pro rozvoj orálních dovedností žáka v raném věku. Stejní autoři zdůrazňují význam 

učitele, který je podpořen i v další výzkumné studii. Autoři studie uvádějí, že přechod učitele 

mezi mateřským a cizím jazykem má pravděpodobně negativní vliv na rozvoj ústních dovedností 

žáků v raném věku.
102

 

 Při analýze efektivity učení bychom měli zahrnout měření výsledků studenta, použitých 

učebních metod a přístupů učitele a další proměnné. Pro model studia učení navrhují sledovat 

učitele a jeho osobnostní a profesní dovednosti a zkušenosti a u žáka sledovat jeho zkušenosti, 

schopnosti, dovednosti, přístup k učení. U obou také sociální zázemí. Dále proměnné procesu – 

např. chování učitele a žáka, příp. změny v jejich chování nebo další proměnné jako krátkodobý 
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a dlouhodobý výkon, výstupy, rozvoj dovedností a znalostí, zvládnutí materie předmětu.
103

 

Významným faktorem je také sama osobnost učitele, jeho osobní charakteristiky a profesní 

zdatnost. Jsme si této skutečnosti vědomi, ale pro účely naší studie není osobnost učitele 

zahrnuta.
104

 

 

 6.8. Vztah pobytu v zahraničí a formálního hodnocení 

 U pobytu v zahraničí jsme sledovali pobyt v anglicky mluvící zemi nebo v jiné zemi, kde 

respondenti komunikovali v anglickém jazyce. Dotazovali jsme se na konkrétní místo pobytu, 

jeho délku a účel a v poznámce jsme žádali o doplňující údaje, příp. vyjádření, jak pobyt 

napomohl k osvojování si cizího jazyka. Jako místo pobytu uváděli respondenti nejčastěji 

Velkou Británii, a to zejména Anglii, pokud bylo uvedeno konkrétní místo, pak se jednalo o 

Londýn a města v jihovýchodní části Anglie. Další uváděné nejfrekventovanější země byly 

země, kde anglický jazyk není oficiálním jazykem, a to Německo a Francie. Ojediněle 

respondenti uváděli pobyt v USA a Austrálii. S nízkou frekvencí Holandsko, Španělsko, Dánsko 

a Finsko. Jednotlivě Švýcarsko, SSSR, Rusko, Kazachstán, Itálie, Turecko či Egypt. Délka 

pobytu se nejčastěji pohybovala v rozmezí 3 až 10 dní. Nejčastěji uváděný účel pobytu byl 

studentský výměnný pobyt, jazykový kurz či dovolená.  

 Všechny tyto údaje poskytl malý počet respondentů. V našem výzkumu nebylo možné 

podrobně sledovat ani kvalitu komunikace, tedy zda se jednalo o komunikaci s rodilým mluvčím, 

vzdělaným rodilým mluvčím nebo jiným uživatelem cizího jazyka; komunikaci individuální 

nebo komunikační příspěvek při dorozumívání se v rámci skupiny apod. Jsme si vědomi toho, že 

je jen obtížné detailně sledovat intenzitu využití anglického jazyka pro komunikaci v zahraničí. 

Pro statistické zpracování tedy sledujeme pouze, zda respondent v zahraničí byl, a tedy měl 

možnost cizí jazyk v praxi k reálné komunikaci využít a zda je tak možné vysledoval vazbu mezi 

tímto pobytem a formálním hodnocením. 

 Ze vzorku 494 respondentů více než polovina pobyt v zahraničí neuvedla (268 – 54,3%). 

Tento údaj je možné vysvětlit tím, že data byla získávána statisticky relativně v době krátce po 

politických změnách roku 1989, a tedy mnoho respondentů nemělo možnost do ciziny 

vycestovat. Dalším možným vysvětlením je i věk respondentů, kdy u mladších většina (72%) 
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jich byla ve věku do 24 let, tedy mohli být u mladších (ekonomicky ještě neaktivních) omezeni 

důvody ekonomickými či studijními. 

 Zjistili jsme, že pobyt v zahraničí ve vztahu k formálnímu hodnocení je statisticky 

významné na hladině α ≤ 0,05. Lze říci, že je statisticky relativně více těch, kteří pobyt 

v zahraničí absolvovali a formálně byli hodnoceni známkou 1. Je statisticky relativně více těch, 

kteří pobyt v zahraničí absolvovali a formálně byli hodnoceni známkou 2. 

 

 Pobyt v zahraničí 

Formální hodnocení známkou 
ANO 

Absolutně 
% 

NE 

Absolutně 
% 

1 110 48,70% 93 34,70% 

2 77 34,10% 125 46,60% 

3 38 16,80% 46 17,20% 

4 1 0,40% 4 1,50% 

Celkem 226 100,00% 268 100,00% 

Tab. č. 26: Vztah pobytu v zahraničí a formálního hodnocení 

Graf č. 26: Vztah pobytu v zahraničí a formálního hodnocení 

 

Známka 

Porozumění 

čtenému 
Psaní Poslech Gramatika Ústní projev 

Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

0 0 0,00 1 0,68 1 0,68 1 0,68 1 0,68 

1 45 30,61 48 32,65 43 29,25 35 23,81 37 25,17 

2 80 54,42 61 41,50 60 40,82 74 50,34 86 58,50 

3 21 14,29 33 22,45 28 19,05 31 21,09 20 13,61 

4 1 0,68 4 2,72 15 10,20 6 4,08 2 1,36 

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,68 

Celkem 147  147  147  147  147  
Tab. č. 27: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 1 
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Graf č. 27: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 1 

Známka 
Čtení Psaní Poslech Gramatika Ústní 

Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,98 

1 15 14,71 12 11,76 10 9,80 10 9,80 12 11,76 

2 54 52,94 42 41,18 38 37,25 48 47,06 49 48,04 

3 31 30,39 37 36,27 40 39,22 29 28,43 31 30,39 

4 1 0,98 11 10,78 13 12,75 14 13,73 7 6,86 

5 1 0,98 0 0,00 1 0,98 1 0,98 2 1,96 

Celkem 102  102  102  102  102  

Tab. č. 28: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 2 

 

Graf č. 28: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 1 
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Známka 
Čtení Psaní Poslech Gramatika Ústní 

Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1 6 10,91 2 3,64 7 12,73 1 1,82 4 7,27 

2 21 38,18 19 34,55 17 30,91 10 18,18 20 36,36 

3 22 40,00 26 47,27 23 41,82 32 58,18 23 41,82 

4 5 9,09 7 12,73 7 12,73 8 14,55 7 12,73 

5 1 1,82 1 1,82 1 1,82 4 7,27 1 1,82 

Celkem 55  55  55  55  55  

Tab. č. 29: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 3 

 

Graf č. 29: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 3 

  

 Z tabulek č. 27, č. 28 a č. 29 a grafů č. 27, č. 28 a č. 29 je zřejmé, že pobyt v cizině neměl  

na vlastní hodnocení celkově výraznější vliv. Na grafu č. 27 je možné u sebehodnocení známkou  

2 vysledovat mírné relativní zvýšení u části „ústní“ oproti skupině všech. Na grafu č. 28 zůstává 

zachována struktura předchozího grafu. Nejvíce respondentů se samo ohodnotilo známkami 2 a 3 

a opět se nejvíce žáků sebehodnotí známkou 3 z porozumění slyšenému. Graf č. 29 ukazuje, že 

z těch, kteří byli v zahraničí, výrazná většina hodnotila svoji gramatiku známkou 3. U 

sebehodnocení známkou 1 jsou výrazné relativní rozdíly mezi jednotlivými složkami 

sebehodnocení, což je ale způsobeno malým počtem respondentů. 

 Ti, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1, se sami průměrně hodnotí známkou 2; ti, 

kteří jsou formálně hodnoceni známkou 2, se sami hodnotí známkou 3; ti, kteří jsou formálně 

hodnoceni známkou 2, se sami hodnotí známkou 3. U známky 2 je možné vysledovat mírné 

relativní zvýšení u části „ústní“ oproti skupině všech. Ti, kteří byli formálně hodnoceni známkou 

na vysvědčení 2, se sami nejvíce hodnotili známkami 2 a 3 a opět je nejvíce lidí hodnoceno 

známkou 3 z poslechu. 
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 Zdá se tedy, že pobyt v zahraničí přispívá ke kvalitnějšímu osvojení si cizího jazyka. 

Může jít o aktivaci či upevnění si dříve již naučeného („převedení teoretických znalostí do 

praxe“), doplnění nebo uvědomění si některých jazykových znalostí a jejich zautomatizování 

(např. běžné každodenní fráze) či vizuální upevnění dříve naučeného v reálném světě (např. 

nápisy, popis potravin při nákupu v zahraničí).  

 Významné může být i získání jistoty používání cizího jazyka a zvýšení sebevědomí, když 

žáci zjistí, že to, co se učili, má praktické využití a slouží k dostatečné komunikaci. V závislosti  

na učebních preferencích žáka se může u vizuálních a auditivních typů pozitivně projevit pobyt  

v reálném prostředí, kdy jsou obklopeni autentickými předměty i reálnými odpovídajícími 

cizojazyčnými zvuky. Profitovat mohou i studenti kinetičtí, kteří si cizí jazyk mohou pohybem  

v cizojazyčném prostředí „osahat“. Při zvážení vícenásobných inteligencí podle R.C. Gardnera 

může pobyt v zahraničí podpořit různé žáky svou variabilitou. Využijí nejen jazyk (lingvistická 

inteligence), ale pohybují se s jeho využitím v určitém prostoru s využitím např. mapy, 

prostorové orientace, barev, trojrozměrnosti reálných předmětů (prostorová inteligence). Žáci 

mohou například nakupovat nebo se mají ve stanoveném čase dostavit na určité místo, tím 

využívají matematicko-logickou inteligenci. Okolní zvuky (např. hlasy lidí a další zvuky) 

podporují hudební inteligenci. Při komunikaci s ostatními je využívána, případně posilována, 

interpersonální inteligence a v určitých chvílích může žák na zahraniční pobyt reflektovat vnitřně 

sám (intrapersonální inteligence).
105

 Celý tento komplex může využitím různých kanálů 

(inteligencí) přispět k lepšímu a kvalitnějšímu osvojení si cizího jazyka. Je pravděpodobné, že 

přinejmenším u některých studentů budou zapojeny emoce jako například radost, těšení se na 

pobyt či strach z cesty nebo absolvování nastalých situací v cizojazyčném prostředí (emoční 

inteligence). 

 Pokud je zahraniční pobyt organizován školou, příp. se o něm vyučující dozví a umí ho 

začlenit do běžné výuky, je možné z něj dále profitovat, a to nejen reflexí na reálie, ale také 

například vyprávěním nebo tvorbou více či méně fiktivních příběhů. 

 

  

                                                 
105

 Gardner, R.C.: Department of Psychology, Univesity of Western Ontario (in print) 
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6.9. Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ  

 Jelikož někteří respondenti poskytli po složení SJZZ pouze vyjádření „uspěl“ či 

„neuspěl“, bylo toto kritérium použito pro statistické zpracování. „Uspěl“ zahrnuje formální 

hodnocení známkou 1,2 nebo 3, „neuspěl“ 4. Pro SJZ se formální hodnocení stupně 5 nepoužívá. 

 

 6.9.1 Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ a pohlaví 

Trend převahy žen jako kandidátek SJZZ je dlouhodobý. V Souboru SJZZ byly ženy 

zastoupeny z 72,7% (359 žen), žáci-muži ze 27,3% (135 mužů). Při skládání SJZZ uspělo 369 

kandidátů (273 žen, 96 mužů), neuspělo 125 (86 žen, 39 mužů). 

Ze statistických zjištění vyplývá, že úspěšnost u SJZZ není statisticky významná  

na hladině α ≤ 0,05, a tedy můžeme konstatovat, že nezávisí na pohlaví. 
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 Graf č. 30: Sebehodnocení těch, kteří byli v zahraničí a na vysvědčení byli hodnoceni známkou 3 

 

6.9.2. Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ a pobytu v zahraničí 

 Úspěšnost při skládání SJZZ ve vztahu k pobytu v zahraničí je statisticky významná  

na hladině významnosti α ≤ 0,000. Je statisticky více těch, kteří byli v zahraničí a úspěšně složili 

SJZZ. Je statisticky méně těch, kteří byli v zahraničí a při skládání SJZZ neuspěli. Zjištění 

naznačuje, že zahraniční pobyt pozitivně přispívá k osvojení si cizího jazyka a prokázání 

jazykových znalostí a dovedností u standardizované zkoušky.  
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6.9.3. Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ a hodnocení známkou 

 Statistická významnost mezi úspěšností při skládání SJZZ a hodnocení známkou učitelem 

je významná na hladině významnosti α ≤ 0,01. Můžeme říci, že je statisticky podstatně více těch, 

kteří byli učitelem hodnoceni známkou 1 a při skládání SJZZ uspěli. Je statisticky více těch, kteří 

byli učitelem hodnoceni známkou 3 a 4 a při skládání SJZZ neuspěli. Toto zjištění naznačuje, že  

bez ohledu na hodnocení jednotlivými učiteli na různých školách je toto hodnocení srovnatelné, i 

přesto, že není standardizované. Tedy existuje vztah mezi jazykovými znalostmi a dovednostmi 

a způsobem, jak je hodnotí učitel a jak jsou hodnoceny při SJZ. Takové zjištění považujeme  

za pozitivní. 

 

6.9.4. Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ a začátek učení se cizího jazyka 

 Statisticky významná závislost mezi zahájením učení se cizího jazyka a úspěšností či 

neúspěšností při skládání SJZZ nebyla prokázána. Ani závislost na počtu let studia cizího jazyka 

nebyla prokázána jako statisticky významná. 

 

6.9.5. Vztah úspěšnosti při skládání SJZZ a vlastním sebehodnocením jednotlivých 

jazykových dovedností a gramatiky 

 Statistická závislost úspěšnosti při skládání SJZZ a vlastním 

sebehodnocením jednotlivých jazykových dovedností a gramatiky byla prokázána na hladině 

významnosti α ≤ 0,01. Je statisticky méně těch, kteří se sami hodnotí 2, resp. 3 a při skládání 

SJZZ uspěli. Je statisticky více těch, kteří se sami hodnotí 2, resp. 3 a při skládání SJZZ neuspěli.  

V reálných číslech bylo velmi málo těch, kteří se sami hodnotili známkou 1. Pouze 

z ústního projevu se nejvíce respondentů hodnotilo známkou 1. Zde platí, že je statisticky více 

těch, kteří se sami hodnotí známkou 1, 2 a 3 a při skládání SJZZ neuspěli; a je statisticky méně 

těch, kteří se sami hodnotí známkou 1, 2 a 3 a při skládání SJZZ uspěli  

 Přestože tato statistická významnost byla zjištěna, nelze říci, že by úspěšnost či 

neúspěšnost při skládání SJZZ byla v pozitivní korelaci s vlastním sebehodnocením. I zde se 

potvrzuje skutečnost, že respondenti se podhodnocují a setkáváme se se zajímavým faktem, kdy 

ti, kteří se sami hodnotí hůře, jsou u zkoušky úspěšnější než ti, kteří se sami hodnotí lépe. 
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7. Zjištění a interpretace: Soubor MANA 

 7.1. Statistické formální hodnocení na vlastní sebehodnocení 

 Zde se zaměříme na vztah formálního hodnocení a vlastní sebehodnocení, v tomto 

případě odhadu počtu bodů, které žák pravděpodobně získá v testových úlohách „Maturity 

nanečisto“. Respondenti v dotazníku odhadovali počet bodů, které předpokládají, že získají  

v souboru úloh „Maturita nanečisto“. Stupnice bodů byla rozdělena po 5 bodech, maximální 

počet bodů byl 60. Body byly převedeny na známku  podle algoritmu úspěšnosti, který je 

používán při převodu bodů u mezinárodní jazykové zkoušky FCE: známka 1 odpovídá 48-60 

bodům (80-100% správných odpovědí), známka 2 odpovídá 45-47 bodům (75-79% správných 

odpovědí), známka 3 odpovídá 34-44 bodům (60-74% správných odpovědí), známka 4 odpovídá 

33-35 bodům (55-59% správných odpovědí), známka 5 odpovídá získání méně než 32 bodům 

(54% a méně správných hodnocení). Tato zkouška nezahrnovala ústní část. 

 Většina (84,2%) respondentů odhadla počet bodů, který pravděpodobně získá, v rozsahu 

odpovídajícím známce 2. Známku 1 si odhadlo pouze 1,7% respondentů, známku 3 si odhadlo 

13,6% respondentů. Pokud by měl odhad získaného počtu bodů skutečně reflektovat formální 

hodnocení žáka vyjádřeného známkou na vysvědčení, měl by se největší počet žáků pohybovat v 

rozmezí bodového hodnocení, které odpovídá formálnímu hodnocení známkou 3. Formální 

hodnocení známkou 3 uvádí 33,7% respondentů, formální hodnocení známkou 2 uvádí 31,1% 

respondentů, formální hodnocení známkou 4 uvádí 16,7% respondentů, formální hodnocení 

známkou  1 uvádí 12,1% respondentů, formální hodnocení známkou 5 uvádí 1,2% respondentů. 

 Zjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,01 mezi formálním 

hodnocením a vlastním sebehodnocením. Lze říci, že je statisticky relativně více těch, kteří jsou 

formálně hodnoceni známkou 1 a sami sebe hodnotí známkou 2 (93,6%); je statisticky relativně 

více těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 2 a sami sebe hodnotí známkou 2 (88,8%); a 

statisticky relativně méně těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 (5,5%) a 2 (9,9%) a 

sami sebe hodnotí známkou 3. Je statisticky relativně více žáků, kteří získali formální hodnocení 

známkou 4 a hodnotí se známkou 1 (3,3%) nebo 3 (22,4%); a statisticky relativně méně těch, 

kteří se hodnotí známkou 2 (72,9%).  
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Graf č. 31: Formální hodnocení na vlastní sebehodnocení (známky 4 a 5 jsou vynechány, neboť byly zcela bez 

odpovědí) 

 

Známka vlastního sebehodnocení 
Formální hodnocení známkou 1 

Absolutně % 

bez odpovědi 1 0,50% 

1 1 0,50% 

2 204 93,60% 

3 12 5,40% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Celkem 218 100,00% 

Tab. č. 30: Známka vlastního sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 1. 

 

Známka vlastního sebehodnocení 
Formální hodnocení známkou 2 

Absolutně % 

bez odpovědi 1 0,20% 

1 6 1,10% 

2 484 88,80% 

3 54 9,90% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Celkem 545 100,00% 

Tab. č. 31: Známka vlastního sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 2. 
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Známka vlastního sebehodnocení 
Formální hodnocení známkou 3 

Absolutně % 

bez odpovědi 1 0,20% 

1 12 2,20% 

2 506 92,80% 

3 91 4,80% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Celkem 545 100,00% 

Tab. č. 32: Známka vlastního sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 3. 

 

Známka vlastního sebehodnocení 
Formální hodnocení 4 

Absolutně % 

bez odpovědi 4 1,30% 

1 10 3,30% 

2 221 72,90% 

3 68 22,50% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Celkem 303 100,00% 

Tab. č. 33: Známka vlastního sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 4. 

 

Známka vlastního sebehodnocení 
Formální hodnocení 5 

Absolutně % 

bez odpovědi 0 0,00% 

1 2 9,50% 

2 14 66,70% 

3 5 23,80% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Celkem 21 100,00% 

Tab. č. 34: Známka vlastního sebehodnocení u žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 5. 

 

 Ze získaných dat vyplývá, že 99,5% žáků, kteří získali formální hodnocení známkou 1, se 

podhodnocuje; z toho 93,6% žáků o jeden stupeň, tedy jejich sebehodnocení odpovídá převodu  

na známku 2. U žáků, kteří získali formální hodnocení známkou 2, je sebehodnocení 88,8% žáků  

v souladu s formálním hodnocením. Naopak žáci formálně hodnocení známkou 3 a 4 se sami 

hodnotí lépe o jeden stupeň (ti, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3), resp. o dva stupně  

(ti, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 4). Lze konstatovat, že žáci s nejlepším formálním 

hodnocením se podhodnocují, naopak žáci, s horším formálním hodnocením se nadhodnocují s 

tím, že čím horší formální hodnocení, tím se nadhodnocují více. 
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 7.2. Vztah sebehodnocení a pohlaví  

 V Souboru MANA byly žákyně-ženy zastoupeny z 57,2% (1.033 žen), žáci-muži ze 

42,7% (772 mužů). Neodpověděl 1 respondent.  

 Zjistili jsme, že vztah pohlaví a sebehodnocení založený na odhadu počtu bodů, který žák 

získá ve zkoušce, a jejich převodu podle výše uvedeného algoritmu, není statisticky významný 

na hladině α ≤ 0,05. Na základě uvedených zjištění v tomto souboru můžeme říci, že 

sebehodnocení nezávisí na pohlaví.  

 

 7.3. Formální hodnocení a další faktory využívané při osvojování si cizího jazyka 

 V tomto souboru jsme dále sledovali další faktory, které žáci využívají při osvojování si 

jazykových znalostí a dovedností.  

 

 Zjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,000 mezi formálním 

hodnocením a dalšími faktory využívanými při osvojování si cizího jazyka - četnost s jakou se 

žák věnuje: 

1) práci s učebnicemi a cvičebnicemi 

2) práci s výukovými časopisy v anglickém jazyce 

3) četbě původní literatury v anglickém jazyce 

4) četbě denního tisku v anglickém jazyce 

 

 Zjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,05 mezi formálním 

hodnocením a dalšími faktory využívanými při osvojování si cizího jazyka - četnost s jakou se 

žák věnuje: 

5) četbě upravené literatury v anglickém jazyce (zjednodušená verze) 

6) četbě časopisů v anglickém jazyce 

7) korespondenci v anglickém jazyce 

8) používání internetu v anglickém jazyce 

 

 Jako statisticky nevýznamné na hladině významnosti α ≤ 0,5 jsme zjistili následující 

faktory - četnost s jakou se žák věnuje: 

1) elektronické korespondenci – e-maily v anglickém jazyce 

2) chatování v anglickém jazyce 

3) počítačovým hrám v anglickém jazyce 
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 Nelze potvrdit statisticky významnou závislost vztahu mezi mírou jakou se žáci  

při osvojování si cizího jazyka věnují mimoškolním aktivitám – mimoškolní výuce cizích jazyků 

– a jejich formálním hodnocením. 

 Pokud uvedená zjištění dáme do souvislosti s formálním hodnocením známkou  

na posledním vysvědčení, zjistíme negativní lineární závislost v četnosti, s jakou se žák věnuje 

práci s učebnicemi a cvičebnicemi, práci s výukovými časopisy, četbě časopisů v anglickém 

jazyce, četbě denního tisku v anglickém jazyce, chatování v anglickém jazyce a využívání 

internetu v anglickém jazyce. Tedy žáci, kteří mají lepší formální hodnocení (zejména formální 

hodnocení 1 nebo 2), se těmto aktivitám věnují méně, než žáci, kteří mají horší formální 

hodnocení (zejména formální hodnocení známkou 3 nebo 4). 

 

 7.3.1. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence práce s učebnicí či 

cvičebnicí 

 Nejčastěji respondenti, bez ohledu na své formální hodnocení, uváděli, že s učebnicemi a 

cvičebnicemi pracují několikrát za měsíc (v rozsahu 63% až 95,9% respondentů v jednotlivých 

kategoriích podle formálního hodnocení). Nejméně často respondenti, bez ohledu na své 

formální hodnocení uváděli, že pracovali s učebnicemi a cvičebnicemi denně (v rozsahu 1,8% až 

14,9% respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Formální

hodnocení

známkou 1

Formální

hodnocení

známkou 2

Formální

hodnocení

známkou 3

Formální

hodnocení

známkou 4

Formální

hodnocení

známkou 5

Formální

hodnocení

známkou

neuvedeno

Neuvedeno

Několikrát za měsíc

Několikrát týdně

Denně

Graf č. 32: Četnost práce s učebnicí 
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Formální hodnocení 

známkou 

Četnost práce s učebnicí 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Neuvedeno 

1 4 (1,8%) 3 (1,4%) 209 (95,9%) 2 (0,9%) 

2 18 (3,3%) 53 (9,7%) 470 (86,2%) 4 (0,7%) 

3 56 (9,2%) 87 (14,3%) 464 (76,1%) 3 (0,5%) 

4 45 (14,9%) 62 (20,5%) 191 (63%) 5 (1,7%) 

5 3 (14,3%) 3 (14,3%) 15 (71,4%) 0 

Neuvedeno 13 (11,9%) 11 (10,1%) 85 (78%) 0 

Tab. č. 35: Četnost práce s učebnicí 

Lze říci, že je statisticky relativně více těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 

(95,9%) nebo 2 (86,2%) a pracují s učebnicí několikrát za měsíc. Je statisticky relativně méně 

těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 nebo 2 a pracují s učebnicemi a cvičebnicemi 

několikrát za týden či denně. Denně pracuje s učebnicemi a cvičebnicemi 1,8% žáků s formálním 

hodnocením 1, několikrát za týden je těchto 1,4%. Denně pracuje s učebnicemi a cvičebnicemi 

3,3% žáků s formálním hodnocením 2, několikrát za týden je těchto 9,7%. Je statisticky relativně 

více těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 a pracují s učebnicemi a cvičebnicemi 

několikrát za týden (14,3%); a statisticky relativně méně těch, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 3 a pracují s učebnicemi a cvičebnicemi několikrát za měsíc (76,1%). 

 Ze zjištěných výsledků se zdá, že v tomto případě častá práce s učebnicemi či 

cvičebnicemi není zárukou lepšího formálního hodnocení, spíše naopak. Je otázkou, kterou by 

mělo zodpovědět další šetření, zda práci s učebnicemi a cvičebnicemi častěji využívají žáci, aby 

si doplnili nejasnosti či chybějící jazykové znalosti a dovednosti, a tedy žáci, kteří objektivně či 

subjektivně mají pocit, že anglický jazyk zvládají, s učebnicí pracují méně často; nebo zda 

příčina leží jinde. 

 

 7.3.2. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence práce s výukovými 

časopisy v anglickém jazyce 

 V této kategorii respondenti, bez ohledu na své formální hodnocení, nejčastěji uváděli, že  

s výukovými časopisy v anglickém jazyce pracují několikrát za měsíc (v rozsahu 72,5% až 

96,8% respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení). Méně často 

respondenti, bez ohledu na své formální hodnocení, uváděli, že pracovali s výukovými časopisy 

v anglickém jazyce denně (v rozsahu 1,8% až 20,8% respondentů v jednotlivých kategoriích 

podle formálního hodnocení). Nejméně často pak respondenti, bez ohledu na své formální 
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hodnocení, uváděli, že pracovali s výukovými časopisy v anglickém jazyce několikrát za týden 

(0,9% až 18,2% respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení). 
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Graf č. 33: Četnost práce s výukovými časopisy 

 

Formální hodnocení 

známkou 

Četnost práce s výukovými časopisy 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Neuvedeno 

1 4 (1,8%) 2 (0,9%) 211 (96,8%) 1 (0,5%) 

2 41 (7,5%) 8 (1,5%) 495 (90,8%) 1 (0,2%) 

3 72 (11,8%) 21 (3,4%) 516 (84,6%) 1 (0,2%) 

4 63 (20,8%) 18 (5,9%) 219 (72,3%) 3 (1%) 

5 1 (4,8%) 1 (4,8%) 19 (90,5%) 0 

Neuvedeno 10 (9,2%) 4 (3,7%) 95 (87,2%) 0 

Tab. č. 36: Četnost práce s výukovými časopisy 

Lze říci, že je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 

1 (96,8%) nebo 2 (90,8%), kteří pracují s výukovými časopisy v anglickém jazyce několikrát za 

měsíc. Je statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 a 

uvádějí, že pracují s výukovými časopisy v anglickém jazyce denně (1,8%). Je statisticky 

relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 2 a uvádějí, že pracují s 

výukovými časopisy v anglickém jazyce denně (7,5%) nebo několikrát za týden (1,5%). Je 

statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 4 a uvádějí, že 

pracují s výukovými časopisy v anglickém jazyce denně (20,8%) nebo několikrát za týden 

(5,9%). Je statisticky relativně méně těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 4 a uvádějí, že 

pracují s výukovými časopisy v anglickém jazyce několikrát za měsíc (72,3%). 
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 Výše uvedená statistická zjištění naznačují, že také práce s výukovými časopisy  

v anglickém jazyce s frekvencí několikrát týdně či denně není, podobně jako v případě frekvence 

používání učebnic a cvičebnic, zárukou lepšího formálního hodnocení, spíše naopak. I zde bude 

potřeba dalšího šetření, které potvrdí či vyvrátí, zda práci s výukovými časopisy v anglickém 

jazyce častěji využívají žáci, aby si doplnili nejasnosti či chybějící jazykové znalosti a 

dovednosti, případně se snaží o větší expozici anglickému jazyku, tj. žáci, kteří objektivně či 

subjektivně mají pocit, že anglický jazyk nezvládají dostatečně či by jej chtěli zvládat lépe nebo 

zda příčina leží jinde. 

  

 7.3.3. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence četby původní literatury 

v anglickém jazyce 

 Při zpracování sledovaných údajů jsme zjistili, že původní nezjednodušenou literaturu v 

anglickém jazyce čte denně 71,4% až 92% respondentů, bez ohledu na své formální hodnocení. 

 

 7.3.4. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence četby denního tisku  

v anglickém jazyce 

 V této kategorii respondenti, bez ohledu na své formální hodnocení, nejčastěji uváděli, že 

denní tisk v anglickém jazyce čtou pouze několikrát za rok (v rozsahu 55,8% až 75,2% 

respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení). Několikrát měsíčně čte 

denní tisk  

v anglickém jazyce, bez ohledu na své formální hodnocení, 9,5% až 20,8% respondentů. 

Několikrát týdně čte denní tisk v anglickém jazyce, bez ohledu na své formální hodnocení, 2,3% 

až 13,2% respondentů. Denně čte denní tisk v anglickém jazyce, bez ohledu na své formální 

hodnocení, 4,6% až 17% respondentů. 
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 Graf č. 34: Četnost četby denního tisku v anglickém jazyce 

 

Formální 

hodnocení 

známkou 

Četnost četby denního tisku v anglickém jazyce 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Několikrát za rok Neuvedeno 

1 10 (4,6%) 5 (2,3%) 37 (17%) 164 (75,2%) 2 (0,9%) 

2 57 (10,5%) 24 (4,4%) 89 (16,3%) 371 (68,1%) 4 (0,7%) 

3 104 (17%) 46 (7,5%) 84 (13,8%) 369 (60,5%) 7 (1,1%) 

4 29 (9,6%) 40 (13,2%) 63 (20,8%) 169 (55,8%) 2 (0,7%) 

5 3 (14,3%) 2 (9,5%) 2 (9,5%) 14 (66,7%) 0 

Neuvedeno 9 (8,3%) 11 (10,1%) 20 (18,3%) 68 (62,4%) 1 (0,9%) 

Tab. č. 37: Četnost četby denního tisku v anglickém jazyce 

I zde lze říci, že je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 1 (75,2%) nebo 2 (68,1%) a uvádějí četbu denního tisku v anglickém jazyce několikrát 

za rok. Žáci, kteří jsou formálně hodnocení známkou 1, uvádějí četbu denního tisku v anglickém 

jazyce denně (4,6%) nebo několikrát týdně (2,3%). Je statisticky relativně méně těch žáků, kteří 

jsou formálně hodnoceni známkou 2 (4,4%) a uvádějí četbu denního tisku v anglickém jazyce 

několikrát týdně. Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 

3 (17%) a uvádějí četbu denního tisku v anglickém jazyce denně, a současně je statisticky 

relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 a uvádějí četbu denního 

tisku v anglickém jazyce několikrát za měsíc (13,8%) nebo několikrát za rok (60,5%). Je 

statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 4 a uvádějí četbu 

denního tisku v anglickém jazyce několikrát za týden (13,2%) nebo několikrát za měsíc (20,8%) 
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denně, a současně je statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 4 a uvádějí četbu denního tisku v anglickém jazyce několikrát za rok (55,8%). 

 Ze zjištěného se zdá, že v tomto případě frekventovaná četba denního tisku v anglickém 

jazyce není ani zde zárukou lepšího formálního hodnocení, spíše naopak. Vzhledem k frekvenci,  

s jakou respondenti uváděli četbu denního tisku v anglickém jazyce, by bylo vhodné zjistit, zda 

tento čtou v tištěné podobě, na internetu, příp. zda je součástí vyučovacího procesu. Zde by také 

mohla hrát roli jeho dostupnost a národnost vyučujícího. Je možné, že rodilý mluvčí denní tisk v 

cizím jazyce odebírá a zpřístupní ho tak i žákům. Toto jsou ale pouze domněnky, které je třeba 

potvrdit či vyvrátit dalším výzkumem. 

 

 7.3.5. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence četby upravené literatury 

v anglickém jazyce (zjednodušená verze)  

 V této části se věnujeme odpovědím respondentů, vztahujícím se k aktivnímu využívání 

četby v anglickém jazyce. Zde se jedná o upravenou literaturu, tzv. zjednodušenou četbu, kterou 

vydávají zejména zahraniční nakladatelství. Je vydávána obvykle v několika úrovních podle 

počtu klíčových slov pro začátečníky, velmi mírně a mírně pokročilé až po středně a velmi 

pokročilé. Často obsahuje slovníček s vysvětlením obtížnějších či klíčových výrazů a frází. Je 

určena jako doplněk těm, kteří se učí cizí jazyk. Jedná se o originály, literaturu klasickou, která 

je zjednodušená, příp. jsou texty přímo psány s tímto účelem. Kromě klasické literatury se často 

objevují detektivní příběhy a sci-fi. 

 V této kategorii respondenti, bez ohledu na své formální hodnocení, nejčastěji uváděli, že 

se čtbě upravené literatury v anglickém jazyce, tzv. zjednodušené literatuře věnuje denně  

v jednotlivých kategoriích formálního hodnocení 71,4% až 92,7% respondentů. 
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Graf č. 35: Frekvence četby upravené literatury v anglickém jazyce 

 

Formální hodnocení 

známkou 

Frekvence četby upravené literatury v anglickém jazyce 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Neuvedeno 

1 202 (92,7%) 5 (2,3%) 10 (4,6%) 1 (0,5%) 

2 502 (92,1%) 15 (2,8%) 24 (4,4%) 4 (0,7%) 

3 530 (86,9%) 30 (4,9%) 45 (7,4%) 5 (0,8%) 

4 233 (76,9%) 30 (9,9%) 38 (12,5%) 2 (0,7%) 

5 15 (71,4%) 3 (14,3%) 3 (14,3%) 0 

Neuvedeno 96 (88,1%) 4 (3,7%) 8 (7,3%) 1 (0,9%) 

Tab. č. 38: Frekvence četby upravené literatury v anglickém jazyce 

 Lze říci, že je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 

1 (92,7%) nebo 2 (92,1%), kteří uvádějí četbu upravené literatury v anglickém jazyce 

(zjednodušená verze) denně, a současně je statisticky relativně méně těch, kteří jsou formálně 

hodnoceni známkou 2 a uvádějí četbu upravené literatury v anglickém jazyce (zjednodušená 

verze) několikrát za týden (2,8%) nebo několikrát za měsíc (4,4%).  

 Ze statistických zjištění se ukazuje trend, že v případě, kdy se žák věnuje četbě upravené 

literatury v anglickém jazyce, získá lepší formální hodnocení, tedy hodnocení známkou 1 či 2, 

pokud se této aktivitě věnuje denně.  
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 7.3.6. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence četby časopisů  

v anglickém jazyce 

 V této části se zaměříme na údaje získané od respondentů, které se vztahují k četnosti  

s jakou čtou časopisy v anglickém jazyce. Bez ohledu na své formální hodnocení respondenti 

nejčastěji uváděli, že časopisy v anglickém jazyce čtou denně (v rozsahu 44% až 61,9% 

respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení) nebo několikrát týdně  

(v rozsahu 33,3% až 55% respondentů v jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení).  
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 Graf č. 36: Frekvence četby časopisů v anglickém jazyce 

 

Formální 

hodnocení 

známkou 

Frekvence četby časopisů v anglickém jazyce 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Několikrát za rok Neuvedeno 

1 96 (44%) 120 (55%) 0 0 2 (0,9%) 

2 269 (49,4%) 271 (49,7%) 4 (0,7%) 0 1 (0,2%) 

3 372 (61%) 224 (36,7%) 13 (2,1%) 0 1 (0,2%) 

4 170 (56,1%) 124 (40,9%) 5 (1,7%) 3 (1%) 1 (0,3%) 

5 13 (61,9%) 7 (33,3%) 1 (4,8%) 0 0 

Neuvedeno 55 (50,5%) 52 (47,7%) 2 (1,8%) 0 0 

Tab. č. 39: Frekvence četby časopisů v anglickém jazyce 

Ze statistického zpracování zjišťujeme, že je statisticky relativně více těch žáků, kteří 

jsou formálně hodnoceni známkou 1 (55%) nebo 2 (49,7%), kteří uvádějí četbu časopisů v 

anglickém jazyce několikrát týdně, a současně v těchto skupinách je statisticky relativně méně, 

kteří uvádějí četbu časopisů v anglickém jazyce denně („1“ - 44% a „2“ - 49,4%). U těch žáků, 

kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3, je poměr obrácený. Tedy je statisticky relativně více 
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těch žáků, kteří uvádějí četbu časopisů v anglickém jazyce denně (61%), a je statisticky relativně 

méně těch žáků, uvádějí četbu časopisů v anglickém jazyce několikrát za týden (36,7%).  

Zjištění v této části naznačují tendenci, že žáci, kteří čtou časopisy v anglickém jazyce 

denně či několikrát týdně, jsou spíše hodnoceni známkou 2 či 3, než žáci, kteří uvádějí jinou 

frekvenci. Nemůžeme potvrdit, že by frekventované čtení časopisů v originále (tedy zde  

v anglickém jazyce), statisticky významně napomáhalo k dosahování výrazně lepších výsledků, 

které by se odrazily ve výborném formálním hodnocení..  

 

 7.3.7. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence korespondence  

v anglickém jazyce 

 V této části jsme sledovali četnost, s jakou žáci komunikují prostřednictvím 

korespondence v anglickém jazyce. Největší počet respondentů,  bez ohledu na své formální 

hodnocení, uváděl frekvenci několikrát měsíčně (v rozsahu 42,9% až 90,8% respondentů v 

jednotlivých kategoriích podle formálního hodnocení).  
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Graf č. 3 7: Četnost korespondence v anglickém jazyce  
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Formální 

hodnocení 

známkou 

Četnost korespondence v anglickém jazyce 

Denně Několikrát týdně Několikrát za měsíc Několikrát za rok Neuvedeno 

1 1 (0,5%) 3 (1,4%) 198 (90,8%) 13 (6%) 3 (1,4%) 

2 5 (0,9%) 28 (5,1%) 424 (77,8%) 85 (15,6%) 3 (0,6%) 

3 5 (0,8%) 42 (6,9%) 376 (61,6%) 181 (29,7%) 6 (1%) 

4 12 (4%) 41 (13,5%) 135 (44,6%) 106 (35%) 9 (3%) 

5 2 (9,5%) 3 (14,3%) 9 (42,9%) 7 (33,3%) 0 

Neuvedeno 3 (2,8%) 13 (11,9%) 72 (66,1%) 20 (18,3%) 1 (0,9%) 

Tab. č. 40: Četnost korespondence v anglickém jazyce 

Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 (90,8%) 

nebo 2 (77,8%), kteří uvádějí korespondenci v anglickém jazyce několikrát za měsíc, a v obou 

těchto skupinách je statisticky relativně méně těch žáků, kteří uvádí korespondenci v anglickém 

jazyce několikrát za týden („1“ - 1,4% a „2“ - 5,1%) nebo několikrát za rok  („1“ - 6% a „2“ - 

15,6%). Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 (29,7%) 

nebo 4 (35%), kteří uvádějí korespondenci v anglickém jazyce několikrát za rok, statisticky 

relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 (61,6%) nebo 4 (44,6%), 

kteří uvádějí korespondenci v anglickém jazyce několikrát za měsíc. 

  Z uvedených zjištění se zdá, že žáci, kteří se věnují korespondenci v anglickém jazyce 

alespoň několikrát měsíčně, dosahují lepšího formálního hodnocení. Přispět k němu může i 

motivace věnovat se cizímu jazyku nad rámec povinné výuky, ale také skutečnost, že žáci 

anglický jazyk reálně používají ke skutečné komunikaci. Kromě zvýšené motivace se zvyšuje 

také čas, který tito žáci anglickému jazyku celkově věnují. 

 Při sledování statistické významnosti elektronické korespondence, která představuje 

zejména e-mailovou korespondenci, a chatu v anglickém jazyce jsme zjistili, že tyto se v rámci 

ostatních faktorů nepodílí na výsledném formálním hodnocení na hladině statistické významnosti 

alespoň  α ≤ 0,05. Zdá se tedy, že na základě výsledků této studie, se elektronická komunikace a 

chat (byť obojí velmi populární), významně na lepším či horším formálním hodnocení nepodílí. 

Jedním z možných vysvětlení může být forma jazyka, která je k této komunikaci často 

používána, tedy forma zkratkovitá, mnohdy nespisovná. Vzhledem k rozvoji elektronické 

komunikace a jejímu stále častějšímu zařazování do běžné výuky, se domníváme, že bude 

zajímavé tuto problematiku hlouběji studovat v dalších šetřeních. 
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 7.3.8. Statistický vztah formálního hodnocení a frekvence používání internetu  

v anglickém jazyce 

 Téměř nedílnou součástí každodenního života je využívání internetu. V této části jsme 

sledovali četnost využívání internetu v anglickém jazyce respondenty. Všichni respondenti,  

s výjimkou jednoho, který neodpověděl, využívají internet denně či několikrát týdně. 
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Graf č. 3 8: Četnost používání internetu v anglickém jazyce 

Formální 

hodnocení 

známkou 

Četnost používání internetu v anglickém jazyce 

Denně Několikrát týdně Neuvedeno 

1 58 (26,6%) 159 (72,9%) 1 (0,5%) 

2 232 (42,6%) 310 (56,9%) 3 (0,6%) 

3 274 (44,9%) 330 (54,1%) 6 (1%) 

4 159 (52,5%) 142 (46,9%) 2 (0,7%) 

5 10 (47,6%) 11 (52,4%) 0 

Neuvedeno 48 (44%) 61 (56( 0 

Tab. č. 41: Četnost používání internetu v anglickém jazyce 

 Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1,  

kteří uvádějí používání internetu v anglickém jazyce několikrát za týden (72,9%), a současně je 

statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1, kteří uvádějí 

používání internetu v anglickém jazyce denně (26,6%). Je statisticky relativně více těch žáků, 

kteří jsou formálně hodnoceni známkou 4, kteří uvádějí používání internetu v anglickém jazyce 
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denně (52,5%), a současně je statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 4, kteří uvádějí používání internetu v anglickém jazyce několikrát za týden (46,9%).  

 Uvedená otázka v dotazníku, na kterou respondenti odpovídali, zjišťovala specifické 

využívání internetu v anglickém jazyce. Zjištění popsaná výše nenaznačují, že by častější 

využívání internetu – i když v cizím cílovém jazyce, který se žák učí – statisticky významně 

přispívalo k lepšímu formálnímu hodnocení. Příčin může být velká škála, proto o nich nechceme 

hlouběji spekulovat. Zajímavé by mohlo být sledování, zda příčinou nemůže být také skutečnost, 

že žáci sice internet v anglickém jazyce využívají, ale v podstatě se jedná spíše o využití 

technického popisu a ovládání počítače (např. Enter, Caps Lock, Card Reader, Printer), než o 

reálné použití anglického jazyka. V tomto případě by bylo možné, že žák anglický jazyk vlastně 

nepoužívá vědomě a účelně (např. při psaní na klávesnici či ovládání počítače může úkony 

provádět automatizovaně, a to dokonce i bez skutečného porozumění jazykovému významu, tedy 

stačí porozumění funkci – např. klávesy Escape, Caps Lock, Enter, Pg Dn či PrtSc). 

 

 7.4.  Statistický vztah formálního hodnocení a subjektivního vnímání předmětu 

anglický jazyk 

 V dotazníku byla také zařazena otázka, kdy respondenti měli vyjádřit, jak subjektivně 

vnímají anglický jazyk, resp. jeho obtížnost a důležitost. Svou odpověď zaznamenávali výběrem 

jedné možnosti (zaškrtnutím políčka) na stupnici velmi či spíše  (obtížný/důležitý), spíše či velmi 

(snadný/nedůležitý).  

 Zjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,01 mezi subjektivním 

vnímáním předmětu anglický jazyk (obtížnost a důležitost) a formálním hodnocením.  

 

 7.4.1.  Statistický vztah formálního hodnocení a subjektivního vnímání obtížnosti 

předmětu anglický jazyk 

 Respondenti hodnotí předmět anglický jazyk nejčastěji jako spíše obtížný, v menším 

rozsahu jako spíše snadný. Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 1 (48,6%) nebo 2 (35,6%), a hodnotí předmět anglický jazyk jako spíše snadný. Je 

statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 nebo 2, a hodnotí 

předmět anglický jazyk jako velmi („1“ - 4,6%, „2“ - 5,7%) či spíše obtížný („1“ - 44,5%, „2“ - 

„56,3%). Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 
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(69,7%) nebo 4 (67,3%), a hodnotí předmět anglický jazyk jako spíše obtížný, u obou skupin je 

statisticky relativně méně těch žáků, kteří hodnotí předmět anglický jazyk jako spíše snadný („3“ 

- 14,9%, „4“ - 5,6%). Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni 

známkou 4, a hodnotí jej jako velmi obtížný (24,8%). 
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 Graf č. 39: Jak hodnotíte obtížnost předmětu anglický jazyk? 

 

Formální 

hodnocení 

známkou 

Jak hodnotíte obtížnost předmětu anglický jazyk? 

Snadný Spíše snadný Spíše obtížný Velmi obtížný Neuvedeno 

1 10 (4,6%) 97 (44,5%) 106 (48,6%) 5 (2,3%) 0 

2 31 (5,7%) 307 (56,3%) 194 (35,6%) 9 (1,7%) 4 (0,7%) 

3 81 (13,3%) 425 (69,7%) 91 (14,9%) 3 (0,5%) 10 (1,6%) 

4 75 (24,8%) 204 (67,3%) 17 (5,6%) 1 (0,3%) 6 (2%) 

5 10 (47,6%) 8 (38,1%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 

Neuvedeno 19 (17,4%) 65 (59,6%) 24 (22%) 1 (0,9%) 0 

 Tab. č. 42: Jak hodnotíte obtížnost předmětu anglický jazyk? 

Ze zjištění vidíme statistický lineární vztah mezi subjektivním hodnocením předmětu 

anglický jazyk a jeho obtížnosti. Žáci s formálním hodnocením známkou 1 nebo 2 považují 

předmět anglický jazyk za spíše snadný. V reálným číslech žáci s formálním hodnocením 

známkou 2 za spíše snadný či spíše obtížný. U žáků s formálním hodnocením známkou 3 nebo 4 

výrazně převažuje hodnocení předmětu anglický jazyk jako spíše obtížný. Téměř jedna pětina až 

jedna čtvrtina respondentů jej hodnotí jako velmi obtížný. V tomto případě je možné, že 

obtížnost pro mnohé žáky může znamenat ne zcela úplné zvládnutí nebo osvojení si 

požadovaných jazykových znalostí a dovedností. Jsou si tedy vědomi potřeby jejich doplnění, ale 
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z nějakého důvodu to pro ně není snadné. Tyto důvody mohou být na úrovni učebních preferencí 

či dostatku času, ale také paměťové nebo kognitivní. 

 

 7.4.2.  Statistický vztah formálního hodnocení a subjektivního vnímání důležitosti 

předmětu anglický jazyk 

 Důležitost osvojení si cizího jazyka závisí na osobních preferencích, případně také 

motivaci žáka. Pokud je naučení se cizího jazyka pro žáka osobní priorita, je zároveň i 

motivován se jeho osvojení věnovat a dle toho považuje cizí jazyk za důležitý či nedůležitý. 

Subjektivní hodnocení předmětu anglického jazyka – jeho důležitosti – je sledováno v další části 

dotazníku. 

 Většina žáků, bez ohledu na formální hodnocení, považuje předmět anglický jazyk za 

velmi důležitý. Je velmi málo těch žáků, kteří předmět anglický jazyk považují za spíše či velmi 

nedůležitý (61, tj. pouze 3,4% respondentů). 
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  Graf č. 40: Jak hodnotíte důležitost předmětu anglický jazyk? 

Formální 

hodnocení 

známkou 

Jak hodnotíte důležitost předmětu anglický jazyk? 

Velmi důležitý Spíše důležitý Spíše nedůležitý Velmi nedůležitý Neuvedeno 

1 177 (81,2%) 39 (17,9%) 2 (0,9%) 0 0 

2 409 (75%) 124 (22,8%) 8 (1,5%) 3 (0,6%) 1 (0,2%) 

3 370 (60,7%) 214 (35,1%) 18 (3%) 2 (0,3%) 6 (1%) 

4 147 (48,5%) 131 (43,2%) 18 (5,9%) 4 (1,3%) 3 (1%) 

5 10 (47,6%) 7 (33,3%) 1 (4,8%) 3 (14,3%) 0 

Neuvedeno 67 (61,5%) 40 (36,7%) 0 2 (1,8%) 0 

 Tab. č. 43: Jak hodnotíte důležitost předmětu anglický jazyk? 
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Je statisticky relativně více těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 nebo 2, a 

hodnotí předmět anglický jazyk jako velmi důležitý („1“ - 81,2%, „2“ - 75%). Je statisticky 

relativně méně těch žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 1 nebo 2, a hodnotí předmět 

anglický jazyk jako spíše důležitý („1“ - 17,9%, „2“ - 22,8%). Je statisticky relativně více těch 

žáků, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 nebo 4, a hodnotí předmět anglický jazyk jako 

spíše důležitý („3“ - 35,1%, „4“ - 43,2%). Je statisticky relativně méně těch žáků, kteří jsou 

formálně hodnoceni známkou 3 nebo 4, a hodnotí předmět anglický jazyk jako velmi důležitý 

(„3“ - 60,7%, „4“ - 48,5%).  

 Statistická zjištění ukazují tendenci, že žáci, kteří jsou formálně lépe hodnoceni známkou 

1 nebo 2, považují předmět anglický jazyk za velmi důležitý. U žáků, kteří jsou formálně 

hodnoceni známkou horší, stoupá počet těch, kteří předmět anglický jazyk považují za spíše 

důležitý. Jak jsme uvedli, žák, který považuje předmět anglický jazyk za důležitý, je více 

motivován ke studiu – může mu věnovat více času či se na něj více soustředit. Důležitost 

předmětu se tak odráží v kvalitě jeho osvojení, vyjádřené ve formálním hodnocení. 

 

 7.4.3.  Statistický vztah formálního hodnocení a subjektivní oblíbenost předmětu 

anglický jazyk 

 V dotazníku měli respondenti ohodnotit vybrané předměty, jak je subjektivně vnímají 

jako oblíbené či neoblíbené. Svou odpověď u konkrétního předmětu zaznamenávali výběrem 

jedné z možností (zaškrtnutím políčka) na stupnici oblíbený – spíše oblíbený – spíše neoblíbený 

– neoblíbený.  
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Graf č. 41: Patří předmět anglický jazyk mezi vaše oblíbené předměty? 
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Formální 

hodnocení 

známkou 

Patří předmět anglický jazyk mezi vaše oblíbené předměty? 

Oblíbený Spíše oblíbený Spíše neoblíbený Neoblíbený Neuvedeno 

1 35 (16,1%) 105 (48,2%) 45 (20,6%) 29 (13,3%) 4 (1,8%) 

2 97 (17,8%) 219 (40,2%) 158 (29%) 63 (11,3%) 8 (1,5%) 

3 111 (18,2%) 261 (42,8%) 163 (26,7%) 64 (10,5%) 11 (1,8%) 

4 69 (22,8%) 134 (44,2%) 67 (22,1%) 27 (8,9%) 6 (2%) 

5 5 (23,8%) 5 (23,8%) 9 (42,9%) 2 (9,5%) 0 

Neuvedeno 30 (27,5%) 43 (39,4%) 21 (19,3%) 12 (11%) 3 (2,8%) 

Tab. č. 44: Patří předmět anglický jazyk mezi vaše oblíbené předměty? 

 

Nezjistili jsme statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,05 mezi subjektivní 

oblíbeností předmětu anglický jazyk a formálním hodnocením. Toto statistické zjištění 

naznačuje, že subjektivní hodnocení oblíbenosti nemusí být spolehlivým faktorem ani dostatečně 

silnou a stabilní motivací, která povede k úspěšnému osvojení si cizího jazyka ve vztahu k 

formálnímu hodnocení. I tato oblast si jistě zaslouží další pozornosti (např. v souvislosti se 

stabilitou oblíbenosti či neoblíbenosti). 

 

 7.4.4.  Statistický vztah formálního hodnocení a mimoškolní výuky cizích jazyků 

 Respondenti měli v dotazníku nabídku aktivit. U každé aktivity uvést v jaké míře se jí 

jednotlivě ve svém volném čase věnují, tj. každý den – několikrát týdně – několikrát měsíčně – 

méně než jednou měsíčně – nikdy. Jaké bylo složení mimoškolní výuky, tedy, zda se žáci 

věnovali například domácím úkolům, četbě tisku, časopisů, původní či upravené literatury, 

poslechu písniček, sledování filmů, hraní her, práce na internetu v anglickém jazyce či 

navštěvovali další výuku (např. jazykové kurzy, doučování), nebylo předmětem šetření u 

respondentů v Souboru MANA. Pro naši studii nás zajímá aktivita „mimoškolní výuka cizích 

jazyků“. Převážná většina respondentů (1691 – 93,6%), bez ohledu na formální hodnocení, 

uvedla, že se mimoškolní výuce cizích jazyků věnuje několikrát týdně.  

 Jak jsme již dříve několikrát naznačili, variabilita faktorů, které mohou ovlivňovat 

osvojování si cizího jazyka ve vztahu k jeho formálnímu hodnocení, je velmi široká.  

Toto platí pro mimoškolní výuku cizích jazyků, což může být důvodem proč jsme nezjistili 

statistickou závislost na hladině významnosti α ≤ 0,05 mezi mimoškolní výukou cizích jazyků a 

formálním hodnocením.  
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7.5. Vztah poslední známky na vysvědčení a pohlaví  

 V Souboru MANA byly žákyně-ženy zastoupeny z 57,2% (1.033 žen), žáci-muži ze 

42,7% (772 mužů). Neodpověděl 1 respondent. V uvedeném souboru respondentů je oproti 

žákům-mužům větší absolutní počet žákyň-žen, které získaly lepší formální hodnocení, tedy 

známku 1 nebo 2. Při zvážení pohlaví u těch, kteří jsou formálně hodnoceni známkou 3 a 4, je 

rozdíl méně významný a pohybuje se v rozmezí 40 – 60% žáků-mužů i žákyň-žen. Z uvedeného 

zjištění vidíme, že žákyně-ženy jsou formálně hodnoceny lepší známkou než žáci-muži. 

 Zjistili jsme, že vztah poslední známky na vysvědčení a pohlaví je statisticky významný  

na hladině α ≤ 0,01. Můžeme říci, že je statisticky relativně více žákyň-žen, které získaly 

formální hodnocení známkou 1 (77,5%) a 2 (63,7%). Je statisticky relativně méně žáků-mužů, 

kteří získali formální hodnocení známkou 1 (22,5%) nebo 2 (36,3%). Dále můžeme říci, že je 

statisticky relativně méně žákyň-žen, které získaly formální hodnocení známkou 3 (53,6%) a 4 

(43,9%). Je statisticky relativně více žáků-mužů, kteří získali formální hodnocení známkou 3 

(46,4%) nebo 4 (56,1%). 

  

 7.6. Stručné shrnutí zjištění významných závislostí v Souboru MANA 

 V Souboru MANA jsme zjistili statisticky významné závislosti mezi formálním 

hodnocením a dalšími proměnnými. Považujeme za zajímavé zjištění, že motivace k výuce, daná 

subjektivním hodnocením obtížnosti a důležitosti předmětu, koreluje s formálním hodnocením, i 

to, že oblíbenost předmětu není statisticky významná. Na základě našeho vzorku se domníváme, 

že ke kvalitnímu osvojení si cizího jazyka přispívá nejen motivace, se kterou často souvisí čas, 

který žák věnuje studiu a dalším aktivitám spojeným s daným předmětem (zde anglický jazyk 

jako jazyk cizí). 

 Výsledky naznačují, že kromě času, je pravděpodobně důležitá také intenzita 

koncentrace, hloubka a kvalita, s jakou se žák daným činnostem věnuje. Zjištění v souvislosti s 

využíváním internetu, e-mailové korespondence a chatu v anglickém jazyce překvapivě 

statisticky nepotvrzují přínos k formálnímu hodnocení známkou. Domníváme se, že mezi možné 

příčiny, které jsme diskutovali u jednotlivých sledovaných faktorů, patří právě nižší koncentrace 

a používání anglického jazyka v rozsahu a kvalitě, které neodpovídají požadavkům 

zohledňovaným při formálním hodnocení (jako rozsah slovní zásoby, gramatická správnost 

apod.). 
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8. Zjištění a interpretace: Soubor MAG 

 8.1. Výsledky zjišťování "MAG" (podzim 2010) 

 Vzhledem k zavedení nové státní maturity od školního roku 2010/2011, jsme se rozhodli 

doplnit naši studii o soubor středoškolských studentů, kteří se zúčastnili maturitní generálky v 

říjnu 2010. Jedná se o žáky 4. ročníků středních škol, případně oktáv víceletých gymnázií, kteří 

měli možnost vyzkoušet si didaktický test a písemnou část. Ústní část nebyla součástí maturitní 

generálky. Účast v maturitní generálce nezakládá povinnost žáka skládat novou maturitní 

zkoušku ze zvoleného cizího jazyka. Tuto skutečnost také někteří žáci, jak uvedli v dotazníku, 

využili. Jsme si vědomi toho, že maturitní generálka byla určena především k ověření logistiky 

pro novou maturitní zkoušku. Žáci, kteří se jí účastnili, nebyli ve fázi výuky, která odpovídá 

reálné situaci, neboť zkoušku skládali krátce po zahájení 4. ročníku, tzn. že neměli probrané a 

procvičené jazykové znalosti a dovednosti plánované pro období od této chvíle až do reálného 

termínu nové státní maturity.  

 Předpokládáme, že výsledky našeho zjištění budou odrážet tuto skutečnost v posunu 

hodnocení. Tedy, že skutečný dosažený výsledek bude z dříve uvedených důvodů horší, 

vyjádřený větším počtem nesprávných odpovědí. Místo známky ze státní jazykové zkoušky jsme 

sledovali údaj známka na posledním vysvědčení, které je také formálním hodnocením 

jazykových znalostí a dovedností žáka. 

 

 8.2. Sledování závislosti věku zahájení studia anglického jazyka a formálního 

hodnocení 

 Pro sledování věku jsme, stejně jako v Souboru MANA, přistoupili ke kategorizaci. 

Kategorie 1 zahrnuje věk zahájení studia cizího jazyka před zahájením povinné školní docházky 

(3 až 5 let), kategorie 2 věk, kdy se  žáci učí na 1. stupni (6 až 10 let), kategorie 3 – 2. stupeň 

základní školy (11 až 15 let), kategorie 4 (16 a více let). Domníváme se, že 1. a 2. kategorie 

reflektuje úvod do jazyka. 3. kategorie zahrnuje povinnou jazykovou výuku, podobně jako 

kategorie 4. Do 4. kategorie jsou zařazeni i ti, kteří se začali cizí jazyk učit až po ukončení 

střední školy.  

 Formální hodnocení známkou 1 2 3 4 Celkem 

Počet respondentů v % 19,20% 40,40% 27,50% 13,00% 100,00% 

Tab. č. 45: Hodnocení formální známkou respondentů v Souboru MAG. 
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Graf č. 42: Hodnocení formální známkou ve vztahu ke kategorizovanému věku. 

 

Na hladině významnosti α ≤ 0,05 mezi formálním hodnocením známkou a věkem 

zahájení studia anglického jazyka u Souboru MAG nebyla zjištěna statistická závislost. Nebylo 

možné potvrdit, že stupeň osvojování si cizího jazyka, vyjádřený ve formálním hodnocení 

známkou na posledním vysvědčení, je ve vztahu statisticky významném k věku, kdy se žák začal 

cizí jazyk učit. Současným problémem je nenávaznost výuky a k tomuto jevu mohlo dojít i u 

sledovaných respondentů, kteří mohli zahájit výuku v časném věku, ale poté nenavázali. Došlo 

buď k přerušení výuky na několik měsíců či let, případně respondenti byli připojeni ke skupině, 

která svými jazykovými znalostmi a dovednostmi byla na méně pokročilé úrovni a případná 

výhoda dřívějšího zahájení učení se cizího jazyka byla tímto eliminována. Z praxe se ukazuje, že 

mnozí žáci, kteří se začali učit v předškolním věku (příp. v 1. nebo 2. třídě ZŠ), jsou spojeni s 

ostatními žáky v době zahájení povinné školní výuky. 

 Dalším důvodem, proč raný věk zahájení studia anglického jazyka není statisticky 

významný ve vztahu, může být i skutečnost, že v některých případech je výuka v časném věku 

pojímána jen jako počáteční seznámení se s cizím jazykem, kdy množství získaných jazykových 

znalostí a dovedností je velmi malé. 

 Odborné diskuze, které probíhají, jednoznačně nepotvrdily, ani nevyvrátily zvýhodnění či 

znevýhodnění žáků, kteří se začnou učit v raném věku. Domníváme se, že pokud je výuka 
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vedena kvalitně, obvykle tedy kvalifikovaným pedagogem či zkušeným rodilým mluvčím, je 

nejcennější devizou těchto dětí seznámení se s intonací a melodií cizího jazyka, případně 

osvojení si správné výslovnosti (odpovídající rozsahu a kvalitě počáteční výuky). 

 Z uvedeného plyne, že předpokládané zvýhodněné brzkého zahájení výuky anglického 

jazyka, kdy by žáci měli získat mimo jiné náskok v osvojování si cizího jazyka, je výše 

uvedenými faktory ovlivněno tak, že se statisticky v našem vzorku neprojevilo. Tyto výsledky 

jsou zajímavé, zvážíme-li předpokládaný fakt, že žáci kteří zahajují výuku dříve, by měli získat 

větší jazykové znalosti a dovednosti než žáci, kteří zahájí výuku později. Toto by se mělo odrazit 

také v hodnocení známkou na vysvědčení. 

 

 8.3. Sledování závislosti věku zahájení studia anglického jazyka a průměrného 

sebehodnocení 

 V této části dotazníku jsme sledovali, jak žáci ohodnotí sami sebe známkou  

z jednotlivých jazykových dovedností (porozumění psanému, porozumění slyšenému, psaný 

projev, ústní projev) a struktur (gramatika). Pro sledování věku jsme opět přistoupili ke stejné 

kategorizaci jako v předchozím sledování. 

 Závislost průměru celkového průměrného sebehodnocení je statisticky významná  

na hladině  α ≤ 0,01. Lze říci, že je statisticky relativně více těch žáků, kteří se začali učit  

v předškolním věku (kategorie 1), a jejichž průměrné sebehodnocení je 5 (40,9%);  

je  statisticky relativně méně těch žáků, kteří se začali učit v předškolním věku (kategorie 1), a 

jejichž průměrné sebehodnocení je 3 (18,2%). 

 

Formální sebehodnocení známkou 1 2 3 4 5 Celkem 

Počet respondentů v % 0,50% 7,60% 37,60% 39,50% 13,30% 100,00% 

Tab. č. 46: Průměrné sebehodnocení respondentů Souboru MAG. 
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Graf č. 41: Průmětné sebehodnocení ve vztahu ke kategorizovanému věku. 

 

 Většina respondentů se průměrně sebehodnotí známkou 3 (37,6%) a 4 (39,5%). 

Porovnáme-li tento výsledek s formálním hodnocením žáka na posledním vysvědčení vidíme, že 

počet žáků, kteří získali formální hodnocení 2 je 37,2%; žáků, kteří získali formální hodnocení 3 

je 25,6%; žáků, kteří získali formální hodnocení 4 je 11,6%. Žáků, kteří získali formální 

hodnocení 1 je pouze 17,2%. Vidíme, že žáci se sami podhodnocují. Lze tedy říci, čím dříve se 

žáci začali učit, tím hůře (horší známkou) své jazykové znalosti a dovednosti sami hodnotí.  

 Relativně velký počet žáků, který sám sebe hodnotí známkou 5, může odrážet skutečné 

neosvojení si cizího jazyka nebo nedostatečnou motivaci či laxnost v přístupu k učení se cizímu 

jazyku. Tuto laxnost ilustruje vyjádření respondentky M101: „Nemám problém s matematikou 

ani češtinou. Učila jsem se hlavně odborné předměty. Nepředpokládala jsem, že budu skládat 

maturitní zkoušku z cizího jazyka.“ 

  

 8.4. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení ve vazbě na průměr vlastního 

sebehodnocení 

 Nyní se zaměříme na jednotlivé položky vlastního sebehodnocení ve vztahu k průměru 

sebehodnocení. Jak jsme zjistili a uvedli již dříve, žáci uvádí horší vlastní hodnocení oproti 

formálnímu hodnocení známkou, kterou skutečně získali. Tento rozdíl je statisticky významný. 

V tomto podbodu se pokusíme vysledovat, které jeho části přispívají k tak významnému 

podhodnocování se. 



 

 
148 

 8.4.1. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení porozumění čtenému  

ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 Ze vzorku 209 respondentů takřka shodný poměr respondentů z porozumění čtenému 

uvádí vlastní sebehodnocení známkou 4 (37,3%) nebo 5 (33,5%). Vlastní hodnocení z 

porozumění čtenému je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým sebehodnocením u žáků, 

kteří se z porozumění čtenému sami hodnotili známkou 3 (73,1%). 

 

Graf č. 44: Vlastní sebehodnocení porozumění čtenému ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení. 

 Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení porozumění čtenému ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Zjistili jsme, že žáci se z porozumění 

čtenému hodnotí stejnou známkou jako jejich průměrné hodnocení, příp. se hodnotí o stupeň 

lépe. Toto platí pro žáky, kteří se z porozumění čtenému hodnotí 1. Je relativně více těch žáků, 

kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí známkou 1, a jejichž celkové průměrné hodnocení 

je stejné nebo o stupeň horší. Je relativně více těch žáků, kteří se z porozumění čtenému sami 

hodnotí známkou 2, a jejichž celkové průměrné hodnocení je také 2; a méně těch žáků, kteří se  

z porozumění čtenému sami hodnotí známkou 2, kteří se hodnotí známkou 4. Je relativně více 

těch žáků, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí známkou 3, 4 nebo 5, a jejichž celkové 

průměrné hodnocení je stejné nebo o stupeň lepší; a méně těch, kteří by se hodnotili o jeden nebo 

dva stupně hůře. Je relativně méně těch žáků, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí 

známkou 4 nebo 5, a jejichž celkové průměrné hodnocení je o dva stupně lepší. 

 Zdá se, že většina studentů se z porozumění čtenému sama hodnotí lépe, než je jejich 

celkové průměrné sebehodnocení. Výjimkou jsou ti žáci, kteří se hodnotí známkou 1,  

kteří se hodnotí stejně nebo o stupeň hůře. 
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 8.4.2. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení porozumění slyšenému  

ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 Ze vzorku 209 respondentů takřka shodný poměr respondentů z porozumění slyšenému 

uvádí vlastní sebehodnocení známkou 3 (27,3%), 4 (26,8%) nebo 5 (27,8%). Vlastní hodnocení z 

porozumění čtenému je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým sebehodnocením u žáků, 

kteří se z porozumění čtenému sami hodnotili známkou 2 (73,5%), 3 (71,9%) a 4 (76,8%). 

 

Graf č. 45: Vlastní sebehodnocení porozumění slyšenému ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení. 

 Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení porozumění slyšenému ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Je statisticky relativně více těch 

žáků, kteří se hodnotí z porozumění slyšenému známkou 1, 3 nebo 4, a toto hodnocení odpovídá 

jejich průměrnému sebehodnocení. Je relativně více těch, kteří se hodnotí z porozumění 

slyšenému známkou 2, a jejich průměrné sebehodnocení je stejné nebo o stupeň hůře. Je 

relativně více těch, kteří se hodnotí z porozumění slyšenému známkou 5, a jejich průměrné 

sebehodnocení je stejné nebo o stupeň lépe. Je relativně méně těch, kteří se hodnotí z 

porozumění slyšenému 2, 3 nebo 4 a jejich průměrné sebehodnocení bylo horší. 

 Zdá se, že většina studentů se ve svém sebehodnocení porozumění slyšenému shoduje se 

svým průměrným sebehodnocením nebo se mírně proti průměru nadhodnocuje. 
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8.4.3. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení ústního projevu ve vazbě na 

průměr všech složek sebehodnocení 

 Ze vzorku 208 respondentů takřka shodný poměr respondentů z ústního projevu uvádí 

vlastní sebehodnocení známkou 3 (28,9%) nebo 4 (38%). Vlastní hodnocení z porozumění 

čtenému je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým sebehodnocením u žáků, kteří se z 

porozumění čtenému sami hodnotili známkou 2 (73,5%), 3 (71,9%) a 4 (76,8%). 

 

Graf č. 46: Vlastní sebehodnocení ústního projevu ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení. 

Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení ústního projevu ve vztahu k průměrnému 

sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Je statisticky relativně více těch 

žáků, kteří se hodnotí z ústního projevu známkou 1, 3, 4 nebo 5, a toto hodnocení odpovídá 

jejich průměrnému sebehodnocení. Je relativně více těch, kteří se hodnotí z porozumění 

slyšenému známkou 2, a jejich průměrné sebehodnocení je stejné nebo o stupeň lepší. Je 

relativně méně těch, kteří se hodnotí z ústního projevu 2 nebo 3, a jejich průměrné 

sebehodnocení bylo horší. Je relativně méně těch, kteří se hodnotí z ústního projevu 4, a jejich 

průměrné sebehodnocení bylo o jeden nebo dva stupně lepší.  Je relativně méně těch, kteří se 

hodnotí z ústního projevu 5, a jejich průměrné sebehodnocení bylo o dva stupně lepší. Zdá se, že 

většina studentů má své hodnocení ústního projevu ve shodě se svým průměrným 

sebehodnocením. 
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8.4.4. Statistické hodnocení vlastního sebehodnocení jazykových struktur 

(gramatika) ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení 

 Ze vzorku 209 respondentů takřka shodný poměr respondentů z ústního projevu uvádí 

vlastní sebehodnocení známkou 3 (42,1%) nebo 4 (34,4%). Vlastní hodnocení z porozumění 

čtenému je ve shodě (nad 70%) s průměrným celkovým sebehodnocením u žáků, kteří se z 

porozumění čtenému sami hodnotili známkou 4 (70,8%) a 5 (93,8%). 

 

 

Graf č. 47: Vlastní sebehodnocení jazykových struktur (gramatika) ve vazbě na průměr všech složek sebehodnocení. 

 Zjistili jsme, že vlastní sebehodnocení jazykových struktur (gramatika) ve vztahu  

k průměrnému sebehodnocení je statisticky významné na hladině α ≤ 0,01. Je relativně více těch 

žáků, kteří se z jazykových struktur (gramatika) sami hodnotí známkou 2, 3, 4 nebo 5.  

Je relativně více těch žáků, kteří se z porozumění čtenému sami hodnotí známkou 1, a jejichž 

celkové průměrné hodnocení je stejné nebo o stupeň horší.  Je relativně méně těch žáků, kteří se  

z porozumění čtenému sami hodnotí známkou 3, 4 nebo 5, a jejichž celkové průměrné hodnocení 

je o jeden či dva stupně lepší.  Je relativně méně těch žáků, kteří se z porozumění čtenému sami 

hodnotí známkou 2 nebo 3, a jejichž celkové průměrné hodnocení je o dva a více stupňů horší. 

 Zdá se, že vlastní sebehodnocení jazykových struktur (gramatika) reflektuje poměrně 

přesně celkové průměrné sebehodnocení respondentů. Výjimkou jsou ti žáci, kteří se hodnotí 

známkou 1, kteří se hodnotí stejně nebo o stupeň hůře. 
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 8.5. Vztah sebehodnocení jednotlivých jazykových dovedností a formálního 

hodnocení 

 Sledovali jsme také, je-li statisticky významný rozdíl mezi hodnocením jednotlivých 

jazykových dovedností a skupinou respondentů, kteří byli formálně ohodnoceni známkou 1,  

ve druhé skupině známkou 2, ve třetí skupině známkou 3. Rozdíly v sebehodnocení těchto 

skupin jsou statisticky významné a jsou zobrazené v následujících grafech. 

 

 

JA = jazyk anglický, PC = porozumění čtenému, PP = písemný projev, PS= porozumění slyšenému, ÚP = ústní projev, GR = gramatika/jazykové struktury 

Graf č. 48: Vztah vlastního hodnocení z jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k formálnímu hodnocení 

(MAG - základní úroveň) 
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JA = jazyk anglický, PC = porozumění čtenému, PP = písemný projev, PS= porozumění slyšenému, ÚP = ústní projev, GR = gramatika/jazykové struktury 

Graf č. 49: Vztah vlastního hodnocení z jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k formálnímu hodnocení 

(MAG - vyšší úroveň) 
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 Při porovnání formálního hodnocení (známka na posledním vysvědčení) úspěšnosti MAG 

pro jednotlivé úrovně nové maturitní zkoušky jsme zjistili, že žáci, kteří absolvovali novou 

maturitní zkoušku základní (úroveň B1), mají jak horší průměr známky, tak horší úspěšnost, 

horší výsledek v pilotním ověřování nové maturitní zkoušky MAG, oproti žákům, kteří skládali 

novou maturitní zkoušku v pilotním ověřování vyšší úrovně (B2). V obou případech je rozdíl 

statisticky významný. Domníváme se, že toto zjištění reflektuje skutečnost, že nižší (základní) 

úroveň nové maturitní zkoušky volí žáci s nižšími jazykovými znalostmi a dovednostmi. Horší 

hodnocení v nové maturitní zkoušce pak koresponduje s horším formálním hodnocením 

vyjádřeným známkou na posledním vysvědčení. Horší úspěšnost může vyjadřovat fakt, že 

znalosti těchto žáků jsou na velmi nízké úrovni. Toto konstatování je však nezbytné ověřit a 

potvrdit či vyvrátit řádným průzkumem. 

 

 8.6. Vztah vlastního hodnocení a formálního hodnocení - výsledku pilotního ověření 

maturitní zkoušky (MAG) 

 Statisticky významné je vlastní hodnocení gramatiky/jazykových struktur, porozumění 

čtenému a poslechu, a to na hladině významnosti α ≤ 0,01, u ústního projevu na hladině 

významnosti α ≤ 0,05, jak na nižší, tak na vyšší úrovni nové maturitní zkoušky. 

 Vidíme, že statistická významnost u vlastního hodnocení gramatiky/jazykových struktur 

a porozumění čtenému a poslech se shoduje s dříve získanými výsledky ke vztahu vlastního a 

formálního hodnocení u respondentů - kandidátů, kteří skládali SJZZ. U gramatiky/jazykových 

struktur se domníváme, že se jedná, jak bylo uvedeno dříve, o skutečnost, že žáci jsou o 

kritériích formálního hodnocení i požadavky na znalosti a dovednosti v této oblasti nejvíce 

informováni.  

 Shoda v porozumění čtenému a v poslechu si vyžaduje další zkoumání. Možné vysvětlení 

by mohlo být ve vztahu se skutečností, že se jedná o receptivní dovednosti, jejichž osvojení žáci 

považují za snazší. Z tohoto důvodu by se pak také mohli reálněji ohodnotit. 

 

 8.7. Vztah preference učitele a formálního hodnocení  

 Nižší počet odpovědí v této kategorii je způsoben možností volby, kdy žáci vybírali  

z nabídnutých možností, příp. mohli doplnit odpověď vlastní, faktory, které považují za 

významné (že jim nejvíce při osvojování si cizího jazyka pomohly). 
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 8.7.1. Vztah preference českého učitele a formálního hodnocení  

 V dotazníku uvedlo 197 respondentů preferenci českého učitele, z nich 73 uvedlo, že jim 

český učitel pomohl. Z těch, kteří uvedli, že jim český učitel při osvojování se cizího jazyka 

pomohl, bylo 45,2% těch žáků, kteří byli formálně hodnoceni známkou 2, a 32,9% těch žáků, 

kteří byli formálně hodnoceni známkou 3, 11% těch žáků, kteří byli formálně hodnoceni 

známkou 1 a 4. 

 Tento vztah je na hladině α ≤ 0,05 statisticky nevýznamný. Není tedy zjištěna statistická 

závislost mezi preferencí českého učitele a formálním hodnocením. 

 

 8.7.2. Vztah preference rodilého mluvčího a formálního hodnocení  

 Preferenci rodilého mluvčího uvedlo v dotazníku 197 respondentů (72%). Zjistili jsme 

statisticky významnou závislost na hladině α ≤ 0,01 mezi formálním hodnocením a preferencí 

rodilého mluvčího. 

 Žáci, kteří byli formálně hodnocení známkou 1 uvedli preferenci výuky rodilým mluvčím 

(62%). Mezi žáky, kteří byli formálně hodnoceni známkou 2 (61,3%), 3 (69,1%) nebo 4 (96%) je 

více těch, kteří preferují českého učitele. Zdá se tedy, že je možné, že žáci, hodnocení formálně 

lepší známkou lépe zvládají cizí jazyk, a proto jsou spokojeni s výukou rodilého mluvčího a 

myslí si, že je přínosnější. Případně je výuka s rodilým mluvčím motivuje, aby se více cizímu 

jazyku věnovali, eventuálně je povzbuzuje či nutí k vyššímu výkonu, kdy se musí sami více učit, 

aby byli schopni rodilého mluvčího sledovat.  

 

 8.8. Vztah pobytu v zahraničí a formálního hodnocení  

 Ze vzorku 195 respondentů, jich nadpoloviční většina (112 – 57,4%) uvedla, že 

zahraniční pobyt absolvovala a 83 respondentů (42,6%) uvedlo, že nikoli. Nebylo zjišťováno 

místo pobytu. Nejčastěji uváděná délka pobytu byla 7 a 14 dní. Nejvíce respondenti uváděli, že 

do zahraničí vyjížděli na školní exkurze či výměny, na dovolenou nebo studijní pobyt (včetně 

jazykových kurzů). Výjimečně se objevil i pobyt v rodině či u příbuzných. 

 Přínos pobytu v zahraničí, hlavně umožněním reálné komunikace, jsme již zmínili dříve.  

V tomto případě je zastoupení důvodu výjezdu relativně rovnoměrné, což lze vysvětlit tím, že se 

jedná o respondenty s nedokončenou středoškolskou docházkou a většina akcí byla organizována 

školou, na které studují. Uvedené důvody pobytu naznačují, že respondenti pravděpodobně 
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vyjížděli s cílem upevnit či rozšířit si své jazykové znalosti a dovednosti, což přispívá  

ke kvalitnějšímu osvojení si cizího jazyka, ať již z důvodu rozšíření, upevnění či aktivování 

jazykových znalostí a dovedností, které se odráží (jak jsme zjistili) ve formálním hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 50: Vztah pobytu v zahraničí a formálního hodnocení 

 Zjistili jsme, že vztah pobytu v zahraničí je k formálnímu hodnocení statisticky 

významný na hladině α ≤ 0,01. Je relativně více těch žáků, kteří uvádí pobyt v zahraničí, a jsou 

formálně hodnoceni známkou na posledním vysvědčení 1. Je relativně více těch žáků, kteří 

neuvádí pobyt v zahraničí, a jsou formálně hodnoceni známkou na posledním vysvědčení 4. Je 

relativně méně těch žáků, kteří neuvádí pobyt v zahraničí, a jsou formálně hodnoceni známkou 

na posledním vysvědčení 1. Je relativně méně těch žáků, kteří uvádí pobyt v zahraničí, a jsou 

formálně hodnoceni známkou na posledním vysvědčení 4. 

 

 8.9. Vztah formálního hodnocení - výsledku pilotního ověření maturitní zkoušky 

(MAG) a známky na posledním vysvědčení 

 Vzhledem k tomu, že se nám naskytla možnost porovnat dvě formální hodnocení, 

zjišťovali jsme také, je-li mezi nimi souvislost. Zjistili jsme souvislost statisticky významnou, 

přímo úměrnou, souvislost na hladině významnosti α ≤ 0,05, jak pro úspěšnost, a tedy i pro 

percentil, který je z ní stanovován. 
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8.10. Vztah formálního hodnocení a variabilita používaných učebních materiálů 

 Ze zjištění ze vzorku 197 respondentů je naznačen trend, kdy žáci, kteří jsou lépe 

formálně hodnoceni používají mírně vyšší variabilitu učebních materiálů (obvykle 3 různé), než 

žáci, kteří jsou formálně hodnoceni známkou horší (obvykle 2 různé). Tento trend je však 

statisticky nevýznamný. Nemůžeme potvrdit, že variabilita používaných učebních materiálů se 

statisticky významně podílí na formálním hodnocení. 
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9. Zjištění a interpretace rozhovorů 

 Respondentů, kteří se zúčastnili částečně řízeného rozhovoru, bylo 36. Cílem rozhovorů 

bylo upřesnit, příp. doplnit, údaje zjišťované dotazníkem (Soubor SJZZ). Sledovány byly 

zejména faktory, které respondenti vnímají pozitivně, tedy jako nápomocné při osvojování si 

cizího jazyka. Respondenti byli vybráni metodou náhodného výběru a dotazováni individuálně. 

 

 9.1. Co vám nejvíce pomohlo při učení se cizímu jazyku? 

 Při odpovědi na otázku „Co vám nejvíce pomohlo při učení se cizímu jazyku?“ byly 

jednotlivými respondenty uváděny faktory v rozpětí četnosti od jednoho do jedenácti.  

 Není překvapivé, že mezi faktory, které respondentům nejvíce pomohly při učení se 

cizího jazyka, byl zmíněn vyučující. Necelá polovina respondentů zmínila českého učitele (15) a 

rodilého mluvčího (14), přičemž jedna třetina respondentů (12) zmínila současně rodilého 

mluvčího  

i českého učitele. Respondenti svou odpověď v obou případech zdůvodnili profesními a 

osobnostními kompetencemi vyučujících. Zejména: 

  1) jazykovou kompetencí - znalostí svého oboru (anglický jazyk): 

 Respondent 23: „... měl širokou slovní zásobu a vynikající znalost gramatiky.“ 

 Respondent 21: „... měla výborný přehled o životě v Anglii a literatuře.“ 

 2) komunikativními, diagnostickými a didaktickými kompetencemi, které umožnily 

znalosti a dovednosti přenášet na žáky: 

 Respondent 36: „Moc mi pomohlo, že na nás v hodinách hodně mluvila anglicky.“ 

 Respondent 11 ocenil „schopnost vysvětlit gramatiku, kdy a kde se dělají největší 

chyby – upozornila nás.“  

 Respondent 2: „Vždycky byla výborně připravená.“ 

 Respondent 14: „Je to člověk, který dokáže vysvětlit úplně všechno.“ 

  

 Z osobnostních kompetencí byly respondenty zmíněny osobní vlastnosti a psychická 

odolnost, a to „trpělivost“ (Respondenti 24, 30 a 33), „pevné nervy“ (Respondenti 1 a 29) a 

„individuální přístup“ (Respondenti 1 a 16). Velký důraz byl kladen také na schopnost 

vyučujícího vytvářet vhodnou atmosféru, že „má smysl pro humor“ (Respondenti 1, 13, 33 a 35).  

 Respondent 17: „Je s ní zábava.“ 
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 Respondent 7: „Je s ním legrace.“ 

 Respondenti 1 a 6: „Vždycky byla plná energie.“ 

 Respondent 25: „Byla živá a inspirující.“ 

 A komunikativní kompetence. 

 Respondent 25: „Dá se s ní mluvit o všem a má vždy dobrou náladu.“ 

  

 Jedna třetina respondentů uvedla jako velkou pomoc při učení se cizímu jazyku 

komunikaci s anglicky mluvící osobou. Rodilý mluvčí, jako vyučující, byl často respondenty 

ceněn jako osoba, se kterou bylo možno komunikovat přímo v cizím jazyce a v reálné situaci.  

 Respondent 8: „S naším učitelem se nedalo jinak mluvit – neuměl česky.“ 

 Respondent 29: „Konverzace (s rodilým mluvčím) byly vynikající a moc jsme se na ně 

těšili (…), a tím se nám lépe učilo.“ 

 Respondent 3: „Snažím se mluvit s cizinci.“ 

 Respondent 14 se podělil o zkušenost se zahraničními turisty, které potkává v místě 

bydliště, a tento kontakt mu umožňuje využívat aktivně naučené z anglického jazyka: „Často se 

mě někdo ptá na cestu.“ 

 Respondentům dále pomáhaly různé aktivity používané v hodinách. 

 Respondenti 4, 17, 20, 24, 26, 29, 30 zmínili hry a zábavné formy výuky. 

 Respondenti zmínili různé aktivity, které se z hodin přenášely do volného času 

respondentů, a tedy učení, ať již záměrně nebo náhodně, věnovali další čas. 

 Téměř jedné čtvrtině respondentů pomohl poslech učebních pásků s nahrávkami k 

učebnici, a zejména poslech písniček (8). 

 Respondent 4: „Různé písničky a rýmy mi pomáhají si zapamatovat.“ 

 Respondent 17: „Z písniček si pamatuju celé fráze, a je to příjemné. Skoro to vlastně není 

učení.“ 

 Respondent 10: „Vyhovovalo mi rozebírat písničky a překládat je.“ 

 Respondent 28: „Líbilo se mi dělat doplňovací cvičení s písničkami.“ 

 Respondent 15: „Angličtina se mi líbila (…), ráda poslouchám anglické písničky.“ 
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 Četba časopisů (12) a knih (12) byla dalším faktorem, který respondenti zmiňovali. Ve 

dvou případech respondenti jako velmi nápomocný faktor při osvojování si cizího jazyka také 

četbu novin. 

 Respondent 8: „Vynikající jsou dvoujazyčné knihy.“ 

 Respondent 2: „Na hodině čteme časopis a ráda si ho listuju i doma.“ 

 Respondent 10: „... čtení povídek.“ 

 Respondent 9: „Občas se mi dostane do ruky National Geographic v angličtině.“ 

  

 Část respondentů považuje za významné a nápomocné při učení se cizímu jazyku pobyt  

v zemi, kde musí cizí jazyk aktivně používat, neboť mateřským jazykem se nedomluví. Studijní 

pobyt v zahraničí absolvovali 4 respondenti, dovolenou v zahraničí jedna čtvrtina respondentů 

(9),  

na služební cestu do zahraničí vyjel 1 respondent. 

 Respondent 12: „Kurz v Anglii byl pro mě velkým přínosem, protože jsem musela mluvit 

jenom anglicky.“ 

 Respondent 7: „Na kurzu (v zahraničí) jsem si vyzkoušela, že to, co jsem se naučila, 

funguje.“ 

 Respondent 3: „V zahraničí jsem si vyzkoušel v praxi to, co jsem se naučil.“ 

 Respondent 31: „Angličtinou jsem musel mluvit na služební cestě.“ 

 Respondent 13: „V ruštině mi nejvíc pomohla zahraničí stáž (půlroční). I když jsme ji 

měli ve škole od 10 let, až tam jsem se jí pořádně naučila. To by mi nejvíc pomohlo i v 

angličtině.“ 

 

 Další faktory byly zmiňovány respondenty spíše jednotlivě. Týkaly se individuálních 

zájmů a příležitostí, které buď rozšiřovaly čas, kdy respondent – žák byl exponován cizímu 

jazyku, případně se ho učil či prakticky cizí jazyk využíval. 

 Respondent 15: „Angličtina se mi líbila, dívala jsem se ráda na anglické filmy.“ 

 Respondent 10: „Mám možnost využívat počítač, a tím pracuji i s angličtinou.“ 

 Respondent 17: „Hraju počítačový hry v angličtině.“ 

 Respondenti 2, 11, 13, 28 a 34 používají anglický jazyk k dopisování. 

 Respondent 2: „Už ve škole jsem si začala dopisovat anglicky s kamarádkou v Rusku.“ 
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 Respondent 33: „Angličtinu používám často, protože pracuji pro zahraniční firmu. 

Myslím, že mi to hodně pomohlo (při učení).“ 

 Respondent 1: „Jsem rád, že můj tatínek je Angličan. Doma spolu občas mluvíme jenom 

anglicky.“ 

 Respondent 18: „Nejvíce mi pomohl soukromý učitel. Vždy mi všechno vysvětlil a měl na 

mě čas.“ 

 

 9.2. Bylo v průběhu osvojování si cizího jazyka něco (aktivita, materiály, způsob 

studia, apod.), co jste považoval/-a za přínosné pro učení se cizího jazyka, ale později jste 

zjistil/-a, že to přínosné nebylo? 

 V některých fázích učení se cizímu jazyku žáci z nějakého důvodu neocení aktivity 

nabízené pedagogem, či které se jim nabízejí. Respondenti, kteří se zamysleli nad tím, zda v 

průběhu osvojování si cizího jazyka byly situace, aktivity nebo činnosti, které považovali za 

významné pro správné osvojení si cizího jazyka, v průběhu času (nejpozději v čase skládání 

zkoušky) změnili svůj názor, a nadále je za přínosné nepovažují, a naopak. Škála aktivit, které 

respondenti považovali za přínosné při učení se cizího jazyka, byla velmi široká.  

  

 Za přínosný považovali respondenti (14) mluvený projev, který jim umožňuje cizí jazyk 

aktivně používat - „používání naučených slovíček“, jak například uvádí Respondent 1. 

 Respondent 3: „Je důležité umět rychle nacházet vhodná slova.“ 

 Respondent 5: „Naučím se správnou výslovnost.“ 

 Respondent 18: „Konverzace je pro mě velice důležitá. Hodně se tím naučím.“ 

 Respondent 33: „Potřebuji ho (mluvení) ke své práci, je to pro mě nutnost.“ 

 Respondent 34: „Mluvení je aktivní znalost jazyka.“ 

 Jako pasivní dovednost nezbytnou pro aktivní komunikaci v cizím jazyce (mluvení) 

považovali respondenti čtení (5).   

 Respondent 32: „Potřebuji se naučit mluvit a čtení s tím souvisí.“ 

 

 Za přínosný považovali respondenti také poslech (7). 

 Respondent 1: „Poslech byl důležitý na uvádění do situací.“ 

 Respondent 14: Je to „procvičování porozumění.“ 

 Respondent 3: Poslech „je důležitý k naučení slov tak, jak zní.“ 
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 Význam poslechu byl zdůvodněn také skutečností, že na nahrávce je možné se seznámit 

se s reálnou výslovností rodilého mluvčího, se kterým by za jiných okolností mohl být kontakt 

velmi problematický či přímo nemožný. 

 Respondent 19: „Nikde jinde se k rodilému mluvčímu nedostanu.“ 

 Respondent 3 považuje za vhodnější výslovnost slova slyšet: „Jsem raději,  

když výslovnost daného slova slyším, než když ji vyhledám ve slovníku.“  

 

 Potřebnost poslechu pro učení se cizího jazyka je vnímána někdy i nepřímo. 

 Respondent 24: „Poslech je důležitý pro přijímací zkoušky na VŠ.“ 

 

 Zmíněna byla i čtvrtá dovednost psaní jako nutná pro komunikaci (Respondent 36). 

 

 Gramatika byla jako přínosná a důležitá uvedena 22 respondenty. Respondenti její 

znalost považují za nezbytnou pro úspěšné osvojení si a možnost aktivního využití cizího jazyka. 

Stejně tak považují za důležitou i slovní zásobu. 

 Respondent 19: „Bez gramatiky se nedá mluvit.“ 

 Respondent 14: „Je potřebná.“ 

 Respondent 30: „Je stavební kámen.“ 

 Respondent 36: „Bez gramatiky se nedomluvím. Když řeknu místo minulého budoucí čas 

(…).“ 

   

 Pro úspěšné osvojení si a možnost aktivního využití cizího jazyka respondenti také 

považovali za důležitou slovní zásobu. 

 Respondent 5: „Bez slovní zásoby se nedá jakýkoliv jazyk naučit.“ 

 Respondent 36: „... velmi potřebná.“ 

 Respondent 13: „Bez ní nelze konverzovat.“ 

 Respondent 14: „Je stavebním kamenem.“ 

 

 Jako přínosné byly 8 respondenty zmíněny také překlady a 18 respondenty dvoujazyčný 

slovník.  
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 Respondent 18: „Překládání mi umožní ujistit se, že správně chápu smysl. Teď už vím, že 

nemůže být doslovné, ale pořád mi moc pomáhá.“ 

 Respondent 6: „Překládání článků do češtiny vede k pochopení cizího jazyka a  

do angličtiny je to užitečné procvičování.“ 

 

 Výše zmíněné aktivity a dovednosti byly některými respondenty v určité fázi učení se 

cizího jazyka považovány za přínosné, ale následně „změnili názor“. 

 Respondent 12: „Myslela jsem si, že gramatika je základ, ale přílišné lpění  

na gramatice není dobré. Lépe je mluvit, možná i špatně.“ 

 Respondent 9: „... psaní, ale důležitější je mluvit, mluvit, mluvit.“ 

 Respondent 20: „Bavilo mě mluvení, to mi šlo, ale teď vím, že bez gramatiky to úplně 

nejde.“  

 Respondent 4: „Zjistila jsem, že učení slovíček vytržených z kontextu je zbytečné.“ 

 Žádný z respondentů neuvedl změnu v názoru na přínos překládání. 

 

 9.3. Bylo v průběhu osvojování si cizího jazyka něco (aktivita, materiály, způsob 

studia, apod.), co jste nepovažoval/-a za přínosné pro učení se cizího jazyka, ale později jste 

zjistil/-a, že to přínosné bylo? 

  

 Jako v předchozím podbodu se ukázalo, že v některých fázích učení se cizímu jazyku žáci 

ocení nabízené aktivity, ale v průběhu času změní svůj názor, a za přínosné je nakonec 

nepovažují. 

 

 Respondent 11: „Učení se slovíček není zbytečné, i když se dá odhadnout z kontextu. 

Nějaký základ člověk musí mít.“ 

 Respondent 26: „Myslela jsem, že poslech není nejdůležitější, ale když vyjedu  

do ciziny, jsem na něj více méně odkázaná.“ 

 Respondent 3: „... biflování slovíček je zbytečný, ale bez něho to nejde.“ 

 Respondent 5: „Myslela jsem si, že drilování je zbytečné, nebavilo mě, ale bez opakování 

– častého, to nejde.“ 
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 Při zamyšlení se nad přínosem či zbytečností některých aktivit v procesu osvojování 

si cizího jazyka si někteří respondenti uvědomili jejich praktickou využitelnost a potřebnost. 

 Respondent 1: „Učení se pouček nazpaměť se mi zdálo zbytečné, ale teď vidím,  

že někdy je dobré je znát.“ 

 Respondent 14: „Testování není zbytečné, protože dává obraz o dosažených výsledcích.“ 

  

 Přínos testování, zkoušení se zpětnou vazbou zmiňují také další respondenti, kteří ho 

zejména ve školních letech za užitečné nepovažovali. 

 Respondent 19: „Testování je jediná možnost, jak prověřit znalosti.“ 

 Respondent 31: „Zkoušení je potřeba. Je to účinný prostředek sebereflexe a příležitost k 

procvičení.“ 

  

 Respondenti se také vyjádřili, že činnosti a aktivity musí být smysluplné a relevantní 

stadiu studia cizího jazyka, schopnostem a dovednostem žáka, apod. 

 Respondent 36: „Suchá teorie bez praxe je k ničemu. A nezměnil jsem názor, stále si to 

myslím.“ 

  

 9.4. Chcete ještě něco doplnit? 

 Respondent 13: „Mrzelo mě, že jsme ve škole neměli žádný západní jazyk, a musela jsem 

se ho učit až v dospělosti, přestože jsem chápala význam znalosti dalšího jazyka.“ 

 Sílu motivace naznačuje výrok Respondenta 27, pro kterého byl pobyt v zahraničí 

životní zkušeností, kdy se ne zcela dobrovolně musel anglický jazyk učit v praxi a pro praxi. „... 

musel – emigrovali jsme do Kanady, kde vlastně vše způsobilo, že jsem se musel nějak 

dorozumívat. Jsem rád, že jsem se naučil v praxi angličtinu. Co si člověk prožije v životě (v 

každodenním), tak to nezapomene.“ 

 

 Z odpovědi Respondenta 6 vidíme vztah mezi dvěma cizími jazyky: „Učila jsem se i 

němčinu. Ta už bez gramatiky vůbec nejde. Je to hlavně dril. Gramatika je těžší, ale dril mi 

pomáhá i v angličtině.“ Také Respondent 24 uvádí „učila jsem se dva cizí jazyky a využívala 

jsem podobné metody“. Respondent 11 zaznamenal rozdíl mezi metodami, kterými se cizí 

jazyky učí: „Němčina je více zaměřená na gramatiku, angličtina na konverzaci.“ 
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 Vyjádření Respondenta 25 podporuje význam praxe při osvojování si cizího jazyka:  

„Pro naučení se cizího jazyka je nutná praxe. Velmi mi pomáhá, že občas pracuji externě  

pro cestovní kancelář a v sezóně vyjíždím do zahraničí.“ Pro tohoto respondenta je práce  

pro cestovní kancelář pravděpodobně také významnou motivací pro učení se cizího jazyka. 

 

 Odpovědi respondentů při rozhovorech naznačují obrovskou variabilitu způsobů 

osvojování si cizího jazyka. Vnitřní i vnější faktory, které na jazykové vzdělávání působí jsou 

proměnné v čase, a to jak fakticky (objektivně), tak subjektivně. Jednotlivci se učí různými 

způsoby; svou roli hrají příležitosti, které jim jsou nabídnuty - jako například kvalita učitele, 

dostupnost běžných a méně běžných pomůcek, které mohou usnadnit osvojování, příp. ho 

výrazně posílit (např. rodinné zázemí či studijní pobyty a dovolené v zahraničí, které jsou závislé 

na finančních prostředcích).  

 Ústní vyjádření respondentů doplňuje dotazníky a naznačuje trend vývoje procesu 

osvojování si cizího jazyka v čase. I to, že tento je ovlivňován řadou faktorů, které jsou vnímány 

individuálně. To, co vyhovuje jednomu žákovi, nevyhovuje jinému. Zdá se, že důležitá je 

celková mozaika, tedy způsob jakým respondent může poskládat vnitřní a vnější faktory a tím 

ovlivní výsledný efekt. 



 

 
165 

10. Implikace zjištění ve výuce cizích jazyků 

 Z uvedených zjištění vyplynuly skutečnosti, které mohou být využity při plánování výuky 

cizích jazyků a jejího hodnocení. S cílem, aby toto bylo v co nejreálnější rovině, a sice ve shodě  

s obecným očekáváním učitele a společnosti. 

 Odborníci se v posledních letech intenzivně zajímají o otázku vhodnosti zahájení výuky 

cizího jazyka v mladším školním věku, resp. před zahájením školní docházky. Názory na tuto 

problematiku nejsou jednotné. Jsou ovlivněny skutečností, že tato výuka nemusí vždy probíhat  

v ideálních podmínkách a pro budoucnost dítěte se může stát spíše nevýhodou než výhodou  

(např. nesprávně osvojená výslovnost, intonace). Vzdělávací systém v České republice 

neumožňuje obecně hladké navázání předcházející výuky na výuku školní. Žáci bývají zařazeni 

do běžných tříd a jejich dříve nabyté jazykové znalosti a dovednosti nejsou zohledněny.   

 V další studii by bylo zajímavé prozkoumat vliv věku zahájení výuky na známku  

při podrobném zohlednění dalších faktorů, jako je přerušení studia, intenzita výuky, kvalita 

výuky, procvičování ve škole i doma. 

 Zjistili jsme, že věk, kdy byla výuka cizího jazyka zahájena, není přímo úměrný 

výsledkům studia cizího jazyka, vyjádřeným jako hodnocení známkou na vysvědčení. Tato 

skutečnost může znamenat, že zahájení výuky cizího jazyka dříve, než je tento první cizí jazyk 

vyučován povinně ve škole, výsledky jazykových znalostí neovlivnilo, protože: 

 výuka byla přerušena 

 výuka byla nekvalitní 

 výuka byla v tak malém rozsahu, že se neprojevila 

 výuka byla málo náročná z hlediska získání jazykových znalostí a dovedností 

 žáci se nemohou v tomto věku naučit významné množství/penzum cizího jazyka, které by 

se mohlo projevit pozitivně v dalším studiu 

 žáci byli zařazeni do studijní skupiny s dalšími žáky, kteří také zahájili výuku  

v dřívějším věku, a proto zde nevznikla žádná výhoda a rozložení známek odpovídá 

normálnímu rozložení (Gaussova křivka) 
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Podmínky vzdělávání v raném věku jsou intenzivně zkoumány a tato práce  

k nim přispívá výše uvedeným zjištěním. Domníváme se, že kvalitní a vhodně nastavená výuka  

od 1. třídy základní školy, případně již v předškolním věku, není nevýhodou a zjištění naznačují, 

že tito žáci dosahují lepšího hodnocení svých výsledků známkou na vysvědčení.  

 Z hlediska učebnice může být vyjádření k míře pomoci cizojazyčné nebo české učebnice 

ovlivněno skutečností, že v 90. letech došlo k obrovskému boomu na trhu učebnic pro výuku 

cizích jazyků., které se hromadně začaly ve školách používat. V následné studii bude zajímavé 

prozkoumat, zda a případně jak používaná(-é) učebnice ovlivňují odpověď na tuto otázku. Tedy, 

zda skutečnost, že učebnice je používána, generuje shodnou odpověď (např. při používání české 

učebnice žák uvede, že česká učebnice více pomáhá). 

 Zjištění, že větší část žáků s hodnocením na vysvědčení známkou 1 upřednostňuje 

českého učitele a cizojazyčnou učebnici, naznačuje, že výuka českým učitelem je srovnatelná s 

výukou rodilého mluvčího z hlediska kvality a rozsahu zvládnutí cizího jazyka. Český učitel má 

navíc výhodu znalosti mateřského jazyka a může podpořit žáky odkazy na souvislosti cizího a 

mateřského jazyka.  

 

Preference cizojazyčné učebnice může znamenat, že: 

 žák pracuje s cizím jazykem intenzivněji – v případě, že v textu i pokyny a poznámky 

jsou uváděny pouze v jazyce cílovém; 

 jazykové znalosti a dovednosti žáka jsou na úrovni, která mu dovoluje tuto učebnici 

používat bez problémů nebo s minimálními obtížemi; 

 žákovi s ohledem na jeho osobní potřeby anebo preference více vyhovuje struktura, pojetí 

či prezentace cizího jazyka; 

 žák si uvědomil výhodu používání cizojazyčné učebnice až ve vyšších ročnících, tedy  

po určitém období studia, kdy cizí jazyk zvládl na takové určité úrovni, která dovolí 

využití maximálního potenciálu cizojazyčné učebnice; 

 žák používal tento typ učebnice při výuce; 

 žák používal tento typ učebnice při výuce v době, kdy byl pokročilejší, a proto  

jej z hlediska pocitu, že mu nejvíce při studiu cizího jazyka cizojazyčná učebnice 

pomohla, preferuje; 

 žák používal jen tento typ učebnice při výuce a je na ni zvyklý; 
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 žák používal jen tento typ učebnice při výuce a nemá možnost porovnání; 

 žák používá učebnici ke specifickým cílům (např. příprava na zahraniční jazykovou 

zkoušku, odborná slovní zásoba) a neexistuje ekvivalentní česká učebnice; 

 žák používá učebnici ke specifickým cílům (např. příprava na zahraniční jazykovou 

zkoušku, odborná slovní zásoba), kdy s ohledem na možnost většího výběru učebnic 

zahraničních je vyšší pravděpodobnost, že si tuto zahraniční učebnici zvolí; 

 žák používá učebnici ke specifickým cílům (např. příprava na zahraniční jazykovou 

zkoušku, odborná slovní zásoba), kdy obecně je tato učebnice pro daný typ studia 

využívána více, přestože český ekvivalent je dostupný. 

 

 Je možné říci, že u žáka, který se hodnotí z gramatiky, resp. z porozumění čtenému nebo 

ústního projevu, lze odhadnout jeho formální známku. Ze zjištění vyplývá, že některé faktory 

můžeme považovat za obecné, tedy významná část respondentů je uvádí jako důležité ve svých 

odpovědích. Není překvapivé, že respondenti uvádí různé faktory, které jim pomohly při výuce 

cizího jazyka. Každý žák je jedinečný a má své individuální potřeby a preference. Zkušenosti, 

zvyklosti a možnost výběru ovlivňuje vnímání užitečnosti jednotlivých faktorů. Přes obecné 

trendy se domníváme, že je v pořádku nabízet různé možnosti. Výše uvedený výčet si zaslouží 

další zkoumání. 

 Pozitivním zjištěním je, že byla zjištěna statistická významnost mezi hodnocením 

učitelem známkou na vysvědčení, které žák získal, a výsledkem u SJZZ. Ti, kteří byli hodnoceni 

lépe, byli úspěšnější při prokazování svých jazykových znalostí a dovedností. Tato skutečnost 

naznačuje, že i přes různorodost hodnocení učiteli, absenci jednoznačných, všeobecně platných a 

všemi obecně přijímaných standardů výstupů jazykových znalostí a dovedností i standardů jejich 

hodnocení se tyto zdají být v určitém souladu. Toto může být významným faktorem, odrazovým 

můstkem pro standardizaci výstupů i hodnocení na všech školách a všemi učiteli k zajištění 

srovnatelnosti a plné objektivity. 
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11. Závěr 

Výsledky zjištění ukazují obdobné závislosti jak u respondentů, kteří skládali státní 

jazykovou zkoušku, tak i u respondentů, kteří skládali pilotní novou maturitní zkoušku. Analýza 

získaných dat přinesla zajímavé výsledky týkající se věku, kdy byla zahájena výuka cizího 

jazyka, dále potvrdila předpoklad, že vlastní hodnocení znalostí a dovedností jednotlivcem, 

vyjádřené známkou, není shodné se stupněm hodnocení učitelem na vysvědčení, ani 

standardizovanou zkouškou. Nejvyšší shoda byla zjištěna při hodnocení znalostí jazykových 

struktur. Podrobná analýza výsledků šetření naznačila některé statisticky významné vazby 

formálního hodnocení a sebehodnocení a některých aspektů, které jsou součástí procesu učení se 

cizím jazykům. 

 Ze získaných dat bylo zjištěno, že vlastní hodnocení znalostí a dovedností jednotlivcem 

vyjádřené známkou není shodné se stupněm hodnocení uvedeným při formálním hodnocení  

na vysvědčení. Pravděpodobnou příčinou je skutečnost, že osoby, které se učí cizí jazyk, nejsou 

vždy podrobně seznámeny s požadavky a kritérii hodnocení, ani nejsou trénováni ke zvládání 

dovedností sebehodnocení. O zájmu změnit tento stav v posledních letech svědčí školení a 

výzkumy zaměřující se na tuto problematiku v posledních letech, zavádění nové maturitní 

zkoušky i například změna Cambridgeských zkoušek s cílem směřování k vyšší standardizaci 

a zkoušek City&Guilds, nabízející větší variabilitu při ověřování jazykových znalostí a 

dovedností.  

 Bylo zjištěno, že z hlediska sebehodnocení se lépe sami hodnotí žáci, kteří jsou formálně 

hodnoceni lepší známkou a jsou schopni lépe odhadnout své výsledky při formálním hodnocení. 

Správnost odhadu výsledků je také vyšší v případě, že si jsou žáci vědomi hodnotících kritérií a 

procesů spojených se zjišťováním výsledků studia. 

 U sledované skupiny respondentů, kteří skládali státní jazykovou zkoušku (Soubor 

SJZZ), jsme zjistili, že na základě vlastního sebehodnocení lze statisticky nejlépe odhadnout 

formální známku žáků z gramatiky. Dosazením vysvětlující proměnné získáme odhad známky, 

kterou daná osoba dostane na vysvědčení na základě sebehodnocení. Formální hodnocení lze 

nejspolehlivěji odhadnout z vlastního sebehodnocení z gramatiky, kde jsou žáci nejlépe 

seznámeni s požadavky na znalosti a dovednosti, které musí prokazovat. V tradiční výuce 

pedagogové často využívají počet chyb v gramatických jevech jako základ nebo podstatnou 
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složku formálního hodnocení. Jazykové struktury jsou také obvykle k dispozici v přehledech a 

jsou žákům zřejmé, což se odrazilo i v odpovědích při rozhovorech.  

 Dovolím si krátkou poznámku, že v posledních letech jsou tradiční jazykové zkoušky 

revidovány a upravovány. V naší studii se ukázalo, že byť je hodnocení kvantitativní snazší  

(např. počet chyb, správné používání jazykových struktur včetně správné interpunkce, 

výslovnosti, provázanosti textu s využitím spojek) nejde o zcela objektivní metodu, neboť 

některé faktory v procesu učení se cizímu jazyku a jejich aspekty při současném stavu vědomí a 

technických prostředků neumíme zhodnotit spolehlivě zcela nebo jen částečně. Naproti tomu 

hodnocení kompetencí jako takových není snadné, neboť je obtížné určit hranici mezi 

přijatelným a nepřijatelným rozsahem. Tato dělící hranice může být pohyblivá, a proto nejen 

hodnotitel potřebuje kromě teoretických znalostí i rozsáhlou praktickou zkušenost. Tento jev 

může dokumentovat školení hodnotitelů pro novou státní maturitní zkoušku, kterými byli 

kvalifikovaní učitelé, kteří se seznámili s teorií a posléze měli možnost prakticky si vyzkoušet 

hodnocení písemného a ústního projevu. V průběhu tohoto školení tito zkušení pedagogové často 

i přes své odborné i osobnostní kvality vyjadřovali nejistotu a často malou důvěru ve své 

schopnosti správně a objektivně hodnotit. 

 K částečnému shrnutí výše uvedeného se formální hodnocení a sebehodnocení odlišuje.  

K lepšímu formálnímu hodnocení i sebehodnocení přispívá, pokud žák vyjel do zahraničí, kdy 

měl možnost cizí jazyk využít v praxi, případně převést školní (teoretické) jazykové znalosti do 

praxe. Tito žáci byli i úspěšnější při skládání SJZZ. 

 Podle zjištění z hlediska známky na vysvědčení není věk zahájení výuky cizího jazyka 

podstatný. Očekávali jsme, že žáci, kteří zahájí výuku dříve, získají větší jazykové znalosti a 

dovednosti než žáci, kteří zahájí výuku později, a toto se odrazí také v hodnocení známkou  

na vysvědčení. Příčinou, že to bylo jinak, může být skutečnost, že žáci výuku zahájili,  

ale následně přerušili, a tím „náskok“ ztratili nebo výuka byla v malém rozsahu anebo málo 

náročná z hlediska získání jazykových znalostí a dovedností nebo výuka byla nekvalitní, takže v 

těchto případech výhoda nevznikla. Zajímavé je, že z hlediska sebehodnocení žáci, kteří 

jazykovou výuku zahájili dříve, své jazykové znalosti a dovednosti hodnotí hůře než žáci, kteří 

se začali učit později. Žáci se v zásadě při sebehodnocení podhodnocují.  Interesantním 

zjištěním je, že tito žáci byli úspěšní u SJZZ, na rozdíl od žáků, kteří své znalosti 

nadhodnocovali.   
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 Učitel a učební materiály jsou vždy zmiňovány jako faktory významně přispívající  

ke zvládání cizího jazyka. V první sledované skupině respondentů (Soubor SJZZ)  

na začátku 90. let 20. století byla zjištěna statistická významnost závislosti lepšího formálního 

hodnocení, pokud respondenti uvedli preferenci (Co mi nejvíce pomohlo při studiu cizího 

jazyka?) kombinace českého učitele a cizojazyčné učebnice a materiálů. Samostatný vliv 

českého učitele nebo rodilého mluvčího na formální hodnocení či sebehodnocení však v žádné ze 

skupin prokázán nebyl. Přesto věříme, že učitel v procesu učení se cizím jazykům má své 

významné místo a se svými znalostmi a zkušenostmi v něm plní důležitou pozitivní úlohu, kdy je 

žákům poradcem, zdrojem informací, směřuje je, povzbuzuje atd. 

 Pozitivním zjištěním je, že existuje významná korelace mezi hodnocením učitelem a 

výsledky maturitní generálky i úspěšnosti při skládání SJZZ. Na základě sebehodnocení 

žáky jsme zjistili, že znalost kritérií hodnocení napomáhá lepšímu odhadu formálního 

hodnocení a na základě sebehodnocení gramatiky, případně porozumění čtenému, je možné 

odhadnout se spolehlivostí 87% známku získanou formálním hodnocením. Rozsah dalších 

aktivit, spojených s osvojováním si cizího jazyka, jako jsou mimoškolní aktivity, se podílejí na 

sebehodnocení i na formálním hodnocení. Přímo úměrné z hlediska rozsahu těchto aktivit a 

jejich příspěvku k lepší známce jsou ty aktivity, které můžeme považovat za „nadstavbu“ 

(nejsou nezbytně nutné či nejsou běžnou součástí povinného studia). Naopak nepřímo úměrný 

vztah vykazují aktivity, které žák vykonává k doplnění si svých jazykových znalostí a 

dovedností. Příčinou intenzity těchto aktivit může být původní špatné formální hodnocení, které 

se žák svými činnostmi snaží zvrátit. Čím větší je intenzita a rozsah těchto aktivit, tím je horší 

formální hodnocení žáka. 

 Ve sledovaném Souboru SJZZ je zřetelná tendence spojitosti mezi pilnou prací 

s vynaložením odpovídající energie pro dosažení určitého cíle. Záměrné snažení se zdá být 

účinnější, je-li podloženo dostatečně velkým rozsahem znalostí a dovedností o požadavcích a 

průběhu vyučovacího procesu. Můžeme tedy říci, že čím přesněji si je žák vědom svého cíle a 

čím více je motivovaný jej dosáhnout, tím lépe plánuje a usměrňuje svůj postup k jeho dosažení. 

Hodnocení učitelem bylo statisticky významné ve vztahu k úspěšnosti při skládání státní 

jazykové zkoušky, což je zajímavé s ohledem na jazykové výstupy jazykových znalostí a 

dovedností, které nebyly a doposud nejsou standardizované. Studie tak ukázala ve shodě 

s Gardnerem a Lambertem pozitivní význam motivace. Aktivita žáků v dalších činnostech, které 
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podporují učení, však naznačuje jak široké spektrum motivace může být a v závislosti na dalších 

podmínkách se pak výsledek nemusí vždy projevit jako absolutně lepší hodnocení – například 

tam, kde jsou zvýšením úsilí kompenzovány  nedostatky.  Také v naší studii se potvrdilo zjištění 

R. Clémenat, Z. Dörnyehoi a K. A. Noelse,
106

 kteří konstatovali, že jen v malém množství 

případů je hodnocení žáků učitelem konzistentně a statisticky významné v korelaci se 

sebehodnocením. Za významné však považujeme skutečnost, že formální hodnocení učitelem, 

které není v zásadě standardizováno, koreluje s výsledkem standardizovaného testu: nové státní 

maturitní zkoušky. Toto zjištění ukazuje, že učitelé své hodnocení žáků jsou - přes veškerou 

nejednotnost, která je v nich obsažena -  schopni provést v zásadě správně a adekvátně realitě 

v rámci pětibodové stupnice hodnocení známkou. Na rozdíl od sebehodnocení, kdy se žáci 

nehodnotí adekvátně formálnímu hodnocení se zdá, že se neprojevuje výrazné ovlivnění 

subjektivitou zpracování získaných informací ve vztahu k tomu, jak jsme reflektováni 

jinými, které zmiňuje J. Pelikán (1995, s. 83-84).  Sebehodnocení se nejeví pro žáky snadné, jak 

již také zjistil Blue, ale výsledky studie naznačují, že pochopení a znalost kritérií jim umožňuje, či 

jak říká K. A. Parkes: ´ usnadňuje´ sebehodnocení. 

Na základě zjištění v této disertační práci můžeme ve shodě s v práci citovanými 

odborníky (např. A. Pennycock, 2001; L. Bachman a A. Palmer, 2010; B. Seidlhofer, 2003) 

konstatovat, že v současné době neexistuje jediná optimální metoda učení se cizímu jazyku, jeho 

osvojování, ani hodnocení pro všechny. Následující úsměvný citát na téma Co ovlivňuje rychlost 

a úspěšnost učení se cizímu jazyku? lze spolu se Z. Pietrasińsky považovat za názorný příklad 

nemožnosti jednoznačně na tuto otázku odpovědět: „Kdysi se kdosi obrátil na jednoho 

universitního profesora s dotazem, jak by mu dlouho trvalo naučit se čínštině. Profesor 

odpověděl řadou otázek, například jaký rozsah by měly mít jeho znalosti a kolik hodin denně by 

mohl učení věnovat a nakonec prohlásil, že za příznivých podmínek by mu stačilo půldruhého 

roku. Když tutéž otázku položili vynikajícímu filologovi, který ovládal osm jazyků, uvedl řadu 

podmínek a po úvaze prohlásil, že by mu stačil rok. Když se obrátili s touž otázkou na studenta, 

bez váhání odpověděl: Kdy jsou zkoušky?“ Lze tedy konstatovat, že žák sám je ten či ta, kdo 

obvykle nejlépe zhodnotí při procesu učení se své potřeby a zvolí pro něj či pro ni subjektivně 

nejvhodnější způsob osvojení si dané problematiky. Je tedy otázkou, zda v budoucnu může být 
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jediná, univerzální a optimální metoda osvojování si cizího jazyka vyvinuta; stejně jako, zda 

může být dosaženo skutečně objektivního stupně hodnocení při zachování komplexního 

hodnocení jazykových znalostí a dovedností.  

První sběr dat se uskutečnil již na počátku nového tisíciletí, tedy před téměř 10 lety. Od 

té doby se rozvinuly a vyvinuly nové metody, a také přístupy ke zkoumání, technické možnosti i 

pojetí, zpracování a prezentace výzkumu. V porovnáních s dneškem byla dostupnost dokumentů, 

přehledů a jejich zpracování podstatně omezenější. Předkládané výsledky jsou tím velice cenné, 

neboť přispívají k poznání historického vývoje jazykového vzdělávání a odrážejí reálný stav 

v minulosti. Díky tomu umožní následným studiím porovnání se současným stavem a zkoumání 

důsledků zaváděných změn, včetně odrazu zvýšení povědomí o způsobu vlastního studia, 

sebehodnocení a zavádění standardů. 

Věřím, že výsledky tohoto výzkumu jsou využitelné jak pro pedagogickou teorii, tak  

pro pedagogickou praxi. Přináší hlubší poznání o konkrétních faktorech cizojazyčného 

vzdělávání. Do budoucna bychom se měli zaměřit na zodpovězení otázek, jak ještě přesněji 

identifikovat determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání, včetně hodnocení a hodnotících 

kritérií a vhodně a dostatečně o nich informovat učitele i žáky, aby co nejpřesněji a 

nejobjektivněji ověřily skutečné, a metodou i výběrem minimálně ovlivněné, znalosti a 

dovednosti žáků a poskytly jim maximální zpětnou vazbu, která jim pomůže v jejich dalším 

rozvoji znalostí a dovedností. 
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