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Žáci 9.ročníků. 

Dotazníky. 

Ratingové šetření. 

Analýza údajů pedagogické dokumentace. 

Motivace k učení. 

Diplomová práce je zaměřena na specifiku učební morálky žáků 

9.ročníku ZŠ. Její podstatou je výzkum provedený mezi žáky 9.ročníků a 

jejich pedagogy. Provedené výzkumné šetření se zabývá kolísáním učební 

morálky v průběhu školního roku v souvislosti s přijetím ke studiu na 

střední školu. Výsledky tohoto výzkumu potvrzují vyslovenou hypotézu a 

na základě závěrů jsou navrhována možná řešení, jak zmenšit rizika 

spojená s poklesem učební morálky. 
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ÚVOD 

Podnětem ke vzniku této diplomové práce byla vlastní zkušenost 

s problematikou učební morálky žáků 9.ročníků základních škol. Ačkoliv 

se toto téma každoročně stává předmětem mnoha diskusí mezi pedagogy, 

kteří v 9.ročnících vyučují, nenašla jsem žádnou zmínku v odborných 

publikacích, která by se touto problematikou a možnostmi jejího řešení 

hlouběji zabývala. Proto jsem se rozhodla tomuto tématu částečně věnovat 

v této diplomové práci, která je založená zejména na výzkumu, který jsem 

prováděla během jednoho školního roku na třech základních školách mezi 

žáky 9.ročníků a mezi jejich pedagogy. Práce se snaží zmapovat proměnu 

učební morálky žáků během školního roku, především v závislosti na jejich 

přijetí ke studiu na střední školu. 

První část práce se zabývá těmito hlavními teoretickými 

východisky: "žák 9.ročníku ZŠ "a "učební morálka". Na základě těchto 

teoretických poznatků byly zvoleny a sestaveny jednotlivé výzkumné 

metody a techniky, které jsou v druhé části práce podrobněji (včetně zadání 

a vyhodnocení) popsány. Výsledky jednotlivých výzkumných metod jsou 

prezentovány převážně graficky (sloupcové grafy) a každý graf je stručně 

okomentován. Pod vlivem těchto výsledků jsem dospěla k vlastním 

závěrům a na základě nich jsem navrhla i možná praktická řešení 

problémů, které z těchto závěrů vyvstaly. 

Součástí diplomové práce je i přílohová část se vzory dotazníkových 

archů, které jsem při jednotlivých výzkumných technikách používala. 

Diplomová práce se jistě nedotkne problematiky učební morálky ze 

všech úhlů, ale právě proto může být podnětem pro další bádání v této 

oblasti. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI ŽÁKA 9. 

ROČNÍKU ZŠ 

Pokud žák navštěvuje plynule základní školu bez obtíží, jeho 

chronologický věk se v devátém ročníku základní školy pohybuje 

v rozmezí 14-15 let. Existují i výjimky , kdy se věk žáka posune až 

k hranici 16, maximálně 17 let. Pojmenujme tedy toto období vývoje 

člověka dospíváním. Je to období přechodu mezi dětstvím a dospělostí. 

Dochází v něm k mnoha tělesným , psychickým a sociálním změnám. 

Nelze se však domnívat, že dospívání probíhá u každého člověka stejně. 

Záleží na mnoha faktorech a okolnostech, jež způsobují jistou diskrepanci 

mezi těmito změnami. U každého dítěte je vývoj individuální, nehledě na 

rozdíly v pohlaví. Proto neexistuje jednotné rozdělení tohoto období vývoje 

člověka. Většina autorů uvádí různé věkové hranice. Podle nejčastěji 

používaného dělení rozlišujeme: 

1) Období pubescence (zhruba od 11 do 151et) 

a/ fáze prepuberty ( 11-13 let) 

bl fáze vlastní puberty (13-15Iet) 

2) Období adolescence (15-20 let) 

Podle některých autorů (např. P.Macek) Je období adolescence 

rozděleno ještě na jednotlivé podskupiny - časnou, střední a pozdní 

adolescenci. Toto členění je opět jako v předchozím případě prováděno na 

základě biologických, psychických a sociálních změn, ke kterým u 

adolescenta postupně dochází. 
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1.1.1. Tělesné změny a motorický vývoj v období dospívání 

Tělesnými a proporcionálními změnami období dospívání u dítěte 

začíná. Vzhledem k urychlení pohlavního a tělesného zrání za posledních 

několik desetiletí*, nastupuje toto období již mezi 9.-10.rokem věku 

dítěte, a to nejdříve u děvčat ( u chlapců je to asi o 1-2 roky později). Ve 

14-15 letech už jsou tělesné změny velmi patrné. Celkově dochází 

k vyvažování tělesných proporcí, mohutní svalstvo a rostou vnitřní orgány. 

Ustaluje se i váha mozku. Tvar těla dostává dospělou podobu. Zlepšuje se 

fyzická výkonnost, pohybová koordinace je lepší a u dívek i ladnější 

(Čížková a kol., 1999). 

U chlapců již došlo ke vzrůstu hrtanu a ke změně hlasu* * , objevilo 

se ochlupení, začíná růst vous, zvětšuje se svalová hmota, roste postava a 

dochází k prvním polucím. 

Dívky již obvykle mají menstruaci, mění se JIm proporce těla -

rostou prsa, tuková tkáň se zvětšuje zejména v oblasti hýždí a boků, 

objevuje se ochlupení a potíže s pletí. 

Tělesný a pohlavní vývoj často předchází vývoj psychický, a tak není 

pro adolescenta snadné se s ním vyrovnat. Ode změn tělesných se odráží 

i změny v chování a v psychice a významně spolu souvisejí. Dospívající se 

například začíná zajímat o svůj zevnějšek a různě s ním experimentuje. 

Velkou hodnotu má pro něj vzhled, výška a proporce postavy, pleť, typ a 

barva vlasů atd. Někdy to může dospívajícímu zvýšit sebevědomí, někdy 

naopak vyvolávat nespokojenost se sebou samým. 

Je však dobré mít stále na paměti, že ke změnám dochází u každého 

dítěte individuálně a nelze se tedy striktně držet biologického věku, ale 

pohybujeme se pouze v určitém časovém rozmezí, ve kterém by k těmto 

změnám mělo průběžně docházet. 

* tzv. sekulární akcelerace 
** tzv. mutace 
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1.1.2. Psychické změny v období dospívání 

Dospívání je "svébytnou fází života". Lze jej obecně charakterizovat 

jako přechod od nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na 

dospělých k nezávislosti, od neodpovědnosti k morální zodpovědnosti, od 

konzumace společenských produktů a hodnot k jejich tvorbě. Dospívající 

se po celé toto období nachází v určité "nestabilní pozici", je sice odloučen 

od světa dětí, ale ještě není přijat jako plnoprávný partner do společnosti 

dospělých. ( Čačka,O., 2000 s.222). Ve starší literatuře se také hovoří o 

období "emoční lability". 

A.Cole (1965, str.6) uvádí 9 hlavních oblastí změn dospívajícího: 

1. intelektuální dospívání 

- od důvěry k autoritám k požadování důkazů 

- od názorové závislosti k nezávislosti 

2. emocionální dospívání 

- od lability k emoční rovnováze 

- od dětských strachů k jejich aktivnímu a účinnému překonávání 

3.společenské dospívání 

- od podrobování k emancipaci 

- od nezapojování se ke kooperaci se skupinou 

- od skupiny vrstevníků k úzkému výběru přátel 

- od napodobování vzorů k sebeřízení 

- od kritické netolerance k toleranci 

4. emancipace od rodičovské kontroly 

- od závislosti ke spoléhání na sebe 

- od chápání rodičů jako vzorů k jejich pojetí jako partnerů 

5. identifikace sebe sama 

- od difúzní identity k adekvátnímu sebepojetí 

- od černobílého vidění ke schopnosti hlubší analýzy povah 

- od plnění úkolů k vlastnímu sebeurčení 
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6. volba povolání 

- od atraktivnosti k výhodnosti 

- od obecné orientace ke specializaci 

- od neadekvátního sebehodnocení způsobilosti k adekvátní 

seberealizaci 

7. využívání volného času 

- od her k zájmům 

- od pozorování k aktivní účasti 

- od povrchní a proměnlivé orientace k užším, stabilnějším a hlubším 

zájmům 

8.zájem o opačné pohlaví 

- od přátelství k lásce 

- od okouzlení k vážnému hledání a sexuální zralosti 

9.životní filozofie 

- od dezintegrace k integraci a harmonizaci 

- od egoizmu k nadosobním ideálům 

- od nejasného vědomí smyslu vlastní existence k životnímu poslání 

Tento přehled vystihuje proměny, které v období dospívání resp. 

adolescence přicházejí. Jejich nástup je u každého dítěte individuální a 

rovněž nelze jednoznačně zobecňovat intenzitu průběhu těchto proměn. 

Záleží na mnoha okolnostech - vnějších a vnitřních. Mezi vnitřní okolnosti 

patří zejména biologické zrání a změny v psychice. Vnější okolnosti tvoří 

zejména sociální prostředí, které spoluvytváří osobnost dospívajícího a 

nějakým způsobem ho ovlivňuje. 

Abychom mohli pochopit myšlení, chování a projevy 14-15ti letých 

žáků 9.ročníků ZŠ, je nezbytné brát v potaz ony vnější a vnitřní okolnosti 

typické pro většinu normálně a zdravě se vyvíjejících adolescentů 

(pubescentů ). 
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Jak už bylo uvedeno, psychika v období kolem věku 15 let prochází 

bouřlivými změnami ovlivňujícími vnitřní prožívání a vnější chování 

adolescenta. Typickým projevem tohoto období je emoční nestálost a 

obtíže s koncentrací pozornosti. Ty potom společně přinášejí obtíže 

v učení, způsobují výkyvy ve školním prospěchu, ochablost, apatičnost 

nebo naopak krátkodobě vystupňovanou aktivitu. Dospívající se čím dál 

tím více zabývá svým niterným životem, přemýšlí o vlastních vnitřních 

konfliktech a stavech, je citově rozladěný, snaží se proniknout do hlubších 

oblastí vlastní psychiky. To vše ruku v ruce sebou přináší nevyrovnanost a 

konfliktnost s vlastním okolím. Přesto jde o důležitý posun v myšlení - od 

dětského vnímání světa k realistickému a abstraktnímu světu dospělých. 

Rozvoj základních dovedností a zájmů 

Fyzické změny ovlivňují i dovednosti dospívajícího. Projevují se 

větší silou, hbitostí, jemnou pohybovou koordinací a smyslem pro 

rovnováhu. Sport bývá v tomto období oblíbenou volnočasovou aktivitou 

mládeže. 

Verbální vyjadřování je stále zdokonalováno bohatší slovní zásobou, 

složitostí větné stavby a výrazovými schopnostmi. Často dochází k vlastní 

aktivitě na poli literární nebo dramatické tvorby. 

Prohlubují se dosavadní zájmy a záliby nebo se dokonce vytvářejí 

nové. Na základě nich může později dojít i k profilaci žáka na budoucí 

povolání. 

Kognitivní vývoj 

Podle některých studií dochází právě v období kolem 15.-16. roku 

k vrcholu intelektuálního vývoje člověka. Inteligence se projevuje jak 

kvantitativně (tj.Šíří různých zájmů), tak kvalitativně. Způsob myšlení se 

postupně mění na formálně abstraktní, a to dospívajícímu přináší nové 
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možnosti v poznávání. Neustále se zlepšují jeho myšlenkové operace např. 

schopnost práce s obecnějšími a abstraktními pojmy, hledání různých 

možností řešení problémů (alternativy), poznávání logických souvislostí 

atd. Usuzování je už deduktivní a hypotetické. 

Poznávání pubescentů se vyznačuje značnou šíří a nerovnoměrností, 

v adolescenci se poznávací procesy dále prohlubují a specializují a 

uplatňuje se teoretické myšlení a systemizace poznatků (Taxová, 1987) . 

Na základě toho dochází k hlubšímu zájmu o specializované poznatky 

z určitého oboru. Někdy i vlivem vzoru dospělé osoby. 

Formálně abstraktní způsob myšlení umožňuje dospívajícímu 

vytvářet si kritické postoje - nejen k okolí, ale také k sobě samému, 

formuje jeho postoje ke světu, k lidem, k životu. Z těchto postojů často 

plyne skepse, pesimismus, nespokojenost a zklamání. 

U dospívajícího se začíná výrazně rozvíjet logická paměť, která má 

výběrový charakter tzn. žák si lépe pamatuje a vybavuje ty poznatky a 

fakta, která ho zajímají (Čížková a kol., 1999). 

Formování identity 

"V dospívání se osobnost mladého člověka strukturuje a vyhraňuje 

jako celek i v jednotlivých složkách a vlastnostech. Osu zde tvoří měnící a 

prohlubující se vztah k vlastnímu já, které se stává hodnotou i problémem, 

a tudíž tematika sebepojetí a sebehodnocení nabývá na významu" (Taxová, 

1987, s.114). 

E.Erikson (1968) dospívání popisuje jako konflikt mezi potřebou 

integrace sebe samého a potřebou vyrovnat se s nejasnými požadavky 

společnosti tak, aby byl adolescent schopen najít a akceptovat svoje vlastní 

místo a hodnotu jako člen tohoto společenství. 

"Vnímání vlastního chování a prožívání a sociální srovnávání vede 

k sebehodnocení. Předmětem sebehodnocení se často stávají výkonové 
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charakteristiky a výsledky nejrůznějších činností" (Macek, 1999, s.64). 

Velkou váhu má vzhledem k adolescentově budoucnosti především 

školní výkon. 

Na počátku školního věku probíhá sebehodnocení na základě toho, 

jak je dítě viděno a hodnoceno dospělými. Postupně je význam hodnocení 

osoby přenesen hlavně na vrstevnické skupiny (např. kamarádi , spolužáci 

atd.) tzn. že adolescent se velmi citlivě staví k přijetí nebo k odmítnutí 

vrstevnickou skupinou nebo subjektivně významnou osobou. Často 

neobjektivně hledá sám v sobě chyby a řídí se úsudky či požadavky 

ostatních. To ho vede k častému pochybování o sobě samém a ke snaze 

vyrovnat se ostatním nebo se naopak od nich úplně odlišovat. Necítí-li se 

dospívající akceptovaný rodiči, vrstevníky a dalšími autoritami a 

skupinami, do kterých patří, pak zažívá odcizení. 

Podle R.Josselsonové (1980) je období mezi 14.-15. rokem etapou 

zkoušení a experimentování, kdy adolescenti získávají pocit, že sami vědí, 

co je pro ně nejlepší. Nechtějí být závislí na formálních autoritách. Zvětšuje 

se důležitost kamarádů-vrstevníků. Adolescenta ještě příliš nezajímá 

dlouhodobá osobní perspektiva. Většina jeho seberealizačních aktivit 

směřuje především do blízké budoucnosti. 

Citový vývoj 

Počátky adolescentního období jsou spojovány s velkou "emoční 

labilitou" ,která souvisí s hormonálními změnami, se zvýšenou mírou 

sebereflexe a egocentričnosti, s vysokou potřebou sebehodnocení, s e 

zvýšenou únavností, ochablostí a apatičností (Macek, 1999). Podráždění 

převládá nad útlumem, což se v chování projevuje jako nedostatek 

sebeovládání a sebekontroly. Prudkost a nevyzpytatelnost emocí bývají 

často příčinou konfliktů dospívajícího s nejbližším okolím. Z těch pramení 

mnohá nedorozumění, vzdorovitost, nedůtklivost a nespokojenost 
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dospívajícího. Situaci mohou ještě vyostřit některá nevhodná výchovná 

opatření rodičů nebo pedagogů. 

Ale ne vždy jsou city a emoce dospívajícího bouřlivé. Často se 

v emocionální oblasti odráží nejen temperament, schopnosti a vlastnosti 

osobnosti, ale i kulturní a sociální faktory a způsob a styl výchovy. "Proto 

má také většina pokusů podat celkovou charakteristiku citového vývoje 

dospívajících pouze omezenou platnost. Postihuje spíše rysy a jevy 

obecnější povahy" (Taxová, 1987, s.l 77). 

Klindová (1974) charakterizuje znaky citového života dospívajících 

následovně: 

a) živost a značná intenzita citového prožívání 

b) citová pohyblivost, nestálost a častá oscilace mezi krajními náladami 

c) celková neuropsychická labilita 

d) převažující výrazně introvertní orientace, zaměřená na vlastní 

zážitky a sebecit 

Citová vázanost na rodiče se začíná postupně uvolňovat a to vyvolává 

potřebu citově se sblížit s někým jiným. Tak dochází ke vzniku pevného 

přátelství i k prvnímu vzájemnému sbližování mezi chlapci a děvčaty. 

Typickým pro období dospívání je rozvoj vyšších morálních a 

estetických citů, přijímání mravních hodnot rodiny i celé společnosti. 

Začínají se objevovat první úvahy o smyslu života, o morálních zásadách a 

o normách společnosti (Čížková a kol., 1999). 

1.1.3. Sociální vývoj v období dospívání 

V sociálním vývoji dospívajícího hraje jednu z hlavních rolí touha po 

nezávislosti. Ta se projevuje např. v tendencích samostatného rozhodování, 

uplatnění vlastního názoru nebo ve snaze po odlišnosti od okolí. Ne zřídka 
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se dospívající snaží napodobit chování dospělého v oblasti negativních jevů 

jako je např. kouření, pití alkoholu, používání vulgarismů a v horších 

případech i experimentace s drogou. To velmi často vede ke konfliktům a 

rozporům s rodiči, učiteli i ostatními autoritami. 

Velmi intenzivní je v tomto období potřeba navazování nových 

vrstevnických kontaktů a s tím spojené hraní rolí v různých sociálních 

skupinách. Ve skupině adolescent snadno ztrácí svou identitu a 

přizpůsobuje se skupinovým normám a hodnotám. Je žádoucí, aby i tehdy 

byl dospívající okolím tolerován a zároveň nenásilně veden správným 

směrem. 

Vliv školy na dospívajícího 

Dospívající tráví většinu svého času během dne v kolektivu školní 

třídy. V jejím rámci probíhá nejen vzdělávání a učení, ale jsou zde více či 

méně uspokojovány i širší psychické a sociální potřeby žákovy osobnosti. 

Součástí třídy je nejen třídní kolektiv, ale také učitelé, kteří vedou žáky 

k vytyčeným cílům. Každý žák si ve třídním kolektivu postupně vybuduje 

nějakou pozici a získá sociální roli. To ovlivňuje i jeho další rozvoj 

osobnosti (např.získává sociální zkušenosti - vztahy s vrstevníky, plnění 

povinností, ochota pomoci, odpovědnost atd.). 

Ve vztazích k učitelům již nejde o "tabuizovanou autoritu", ale žák 

už dobře vnímá pedagogovy chyby, komentuje je a nezřídka se s učiteli 

pouští do diskusÍ. "Ve své nejistotě oceňují zvláště autoritu bez 

nadřazování, dobrý vztah a pochopení pro žáky, ochotu vyslechnout jejich 

názory, soulad slova činů atp. S postupujícím poznáním jsou pak stále více 

schopni posuzovat i učitelovy odborné znalosti, jeho vztah k výuce a 

hlavně pedagogické dovednosti" (Čačka, 2000, s.31 0-311). 
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Motivace k učení 

Motivace k učení je velmi složitý proces, v němž dochází u člověka 

k působení různých potřeb, citů, hodnotových orientací a dílčích 

motivačních momentů. Přičemž bereme v potaz toto působení u různých 

jedinců v různém období jejich života. 

Motivaci k učení můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. "Vnitřní 

motivací se rozumí dílčí motivy spjaté přímo s příslušným předmětem nebo 

činností, které se žák učí. Vnější motivace zahrnuje takové momenty, které 

jsou spjaty s příslušnou učební činností a jejím předmětem jen 

zprostředkovaně: zvláště je to odměna, pochvala, prestiž, trest a donucení. 

Motivování žáka souvislostí učiva s budoucím povoláním nebo jiným 

životním cílem může mít ráz vnější i vnitřní motivace." (Čáp, 1997, s.187) 

Většina žáků 9.ročníku bývá k učení motivována snahou 

postoupit (prostřednictvím přijímacích zkoušek nebo výborného prospěchu 

na vysvědčení) na další stupeň studia tj.střední škola, učiliště nebo 

gymnázium. Ne u všech je motivace stejně intenzivní. U některých 

vyspělejších a odpovědnějších žáků může už docházet k cílené profesní 

orientaci, k zájmům o určitou odbornou oblast a k touze po hlubším 

poznání. Jejich učební morálka je na dobré úrovni, což podporují i kladné 

vlastnosti osobnosti jako jsou např. cílevědomost, odpovědnost, pracovitost 

a píle. 

Naopak někteří žáci své školní povinnosti nezvládají, ačkoliv vnější 

motivace může být na první pohled dobrá. Ta ale sama o sobě nestačí. 

Příčin nezvládání učiva může být celá řada (např.nedostatky ve 

srozumitelnosti, výběru a charakteru učební látky, nedostatečné žákovy 

schopnosti, nezájem o předmět a vzdělávání vůbec, strach, 

sebepodceňování, nedostatky v osobních vztazích a emočním klimatu aj.) . 

Je velmi důležité nevzbudit v dospívajících dojem, že veškerá píle, 

snaha o dobrý výsledek a zodpovědnost za svou budoucnost končí jejich 
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přijetím na střední školu, kterou si vybrali. Je třeba dále je motivovat k 

potřebě celoživotně se vzdělávat, poznávat a učit se i v období, kdy žáci 

mají pocit, že něco dokázali a jejich zodpovědnost vůči školním 

povinnostem už skončila. Tento problém nastává v 9.ročnících ZŠ 

obvykle v období školního roku: květen a červen. Tyto měsíce se stávají 

pro většinu základních škol jakýmsi "vzdělávacím vakuem", se kterým si 

obvykle nevědí příliš rady. Přesto, ač se to na první pohled zdá 

nepravděpodobné, se pedagogům nabízí v tomto období neopakovatelná 

příležitost využít celou škálu vnějších motivačních možností 

k celoživotnímu učení a k pochopení jeho významu pro budoucí život. 

Na konkrétní možnosti vnější motivace žáka 9.ročníku ZŠ v období 

školního roku květen-červen se zaměřím v závěru diplomové práce 

v souvislosti s vyhodnocením svého výzkumu a v souvislosti se závěry, 

které z tohoto vyplynou. 

1.1.4. Shrnutí celkové charakteristiky a projevů žáka 9.ročníku ZŠ 

Celkovou charakteristiku a konkrétní projevy dospívajícího žáka 

9.ročníku ZŠ dokresluje následující přehledná tabulka: 

Tab. č.l: Vývojová tabulka období dospívání (věk 14-15 let) 

Znaky žák ve věku 14-151et 

Erotické a sexuální 
nápadnosti, vztah -+ mizí vzáj emný odpor 
k druhému pohlaví -+ sklon k flirtování a koketování 

-+ milostná psaníčka 
-+ potřeba vzbudit zájem o druhé pohlaví 
-+ zvýšená péče o zevněj šek 

Touha po 
samostatnosti -+ silácké projevy 

-+ potřeba jednat samostatně 
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City 

Subjektivismus 

Denní snění 

Aktivita 

Sebevýchova 

Napodobování 
úspěšných osobností 

~ touha po tom, být již dospělým 
~ nápodoba dospělých 
~ negativistické projevy 
~ přechodný odklon od rodinné intimity 
~ kritický vztah k autoritám, k učitelům, 

rodičům, k institucím 
~ touha po tom něco znamenat 

~ přechodná citová nevyrovnanost 
~ kolísání citů a jejich střídání 
~ zvýšený citový vztah k sobě samému 
~ bezdůvodný stud, ostýchavost, plachost 
~ urážlivost 

~ egoreflex, zabývá se sám sebou 
~ intimní deníky 
~ pocity osamění a nejistoty 

~ sexuální a erotické snění 
~ snění o velkých činech 
~ vliv kladných nebo záporných ideálů 

~ zvýšený zájem o cíl činnosti a o výsledky 
~ snadné nadšení pro nějakou věc 
~ střídání činností, někdy střídání zájmů 

~ snaží se sám sebe vychovávat k nějakému 
ideálu 

~ rozvoj vůle 

~ snaha podobat se kladným nebo někdy 1 

záporným jedincům 
~ snaha napodobovat hrdiny 
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Volba povolání 

Kritičnost 

Vědomí příslušnosti 

ke kolektivu 

Zájmy 

Umění 

Filozofování 

Myšlení 

Fantazie 

Paměť 

-+ formování zájmů 
-+ vliv kamarádů 
-+ vliv okolí 
-+ vliv náhodných podnětů bez kritičnosti 

-+ spory o různé problémy 
-+ kritika nedostatků v životě 

-+ solidarita ke kolektivu 
-+ krytí přestupků kolektivem 
-+ ztrácí se tzv."žalování" 
-+ začínají se uplatňovat sociálně psychologické 

zákony skupiny 

-+ postupné vznikání vážných zájmů 

-+ pokusy o první umělecké výtvory (básně, 
kresby atd.) 

-+ první pokusy o formování světového názoru 

-+ rozvoj induktivního a deduktivního myšlení 
-+ rozvoj abstraktního myšlení 
-+ schopnost tvořit pojmové definice 
-+ schopnost pochopit význam některých 

přísloví 

-+ postupný vznik teoretického myšlení 
-+ Spekulování 

~postupný vznik tvůrčí fantazie a její rozvoj 

-+ rozvoj logického zapamatování tj .na základě 
logického smyslu 
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Pozornost 
-+ zkvalitňování pozornosti 
-+ zvyšuje se vytrvalost pozornosti 

Vnímání a 
pozorování -+ výběrovost vnímání jevů 

-+ vnímá spíše to, co ho zajímá 

(Langer, 2001, s.21-23) 
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1.2. UČEBNÍ MORÁLKA A ČINITELÉ, KTEŘÍ JI OVLIVŇUJÍ 

1.2.1. Morální vývoj dospívajícího 

Existuje několik teorií morálního vývoje člověka ( např. Kohlberg , 

Bull, Piaget, Muszynski atd.), všechny se však shodují na tom, že vývoj 

morálky závisí na rozvoji lidského myšlení a jeho psychiky. Je ovlivněn 

zvláštnostmi osobnosti, výchovou, sociálním prostředím a normami dané 

společnosti. 

"Existují individuální rozdíly v rychlosti morálního vývoje a také 

v dosažené nejvyšší úrovni. Morální vývoj může být pozitivně stimulován 

a rozvíjen ve škole." (Vacek, 2005, s.25). V období dospívání se morálka 

dítěte významným způsobem mění a mnoho dětí se posouvá 

z tzv.konvenční úrovně na úroveň postkonvenční*. To znamená, že 

dospívající vědomě přijímá základní normy a principy rozhodující o tom, 

co je nebo není správné a dobré. 

Typickým znakem morálky dospívajících je její absolutismus. Jsou 

přesvědčeni, že morální normy platí pro všechny a za všech okolností. 

Neuznávají jakýkoliv kompromis a mají tendenci vnímat svět tzv. "černo

bíle". Odtud pramení jejich smysl pro spravedlnost a upřímnost. Často jim 

toto "morální vidění světa" přináší konflikty s blízkým okolím (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). 

1.2.2. Vymezení pojmu učební morálka 

Pedagogický slovník vymezuje pojem "morálka" takto: "Morálka** 

Je forma společenského vědomí, představující souhrn principů a norem 

chování lidí. Morální principy a normy vyjadřují vztahy lidí k sobě 

navzájem, ke společnosti, k jejím potřebám a požadavkům. Projevují se 

v pravidlech lidského chování. Pravidla chování j sou konkrétní požadavky 

*dle Kohlbergova pojetí morálního vývoje 

** z lat. moralis - mravnost 
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na chování, které od osobnosti vyžaduje určitá skupina nebo společnost 

(Kujal a kol., 1967, s.300). 

Pojem "učební morálka" Jsem bohužel nikde přesně definovaný 

nevyhledala, a tak jsem provedla vlastní definici na základě definice 

předchozí. 

"Učební morálka žáka je způsob plnění pravidel chování a 

konkrétních norem a požadavků, jež od něj vyžaduje škola a celá 

společnost. Platí ve vzájemných vztazích: žák-příprava na vyučování, žák

plnění školních povinností, žák-zodpovědnost, žák-svědomitost, žák

prospěch, žák-kázeň, žák-absence, žák-učenÍ." 

1.2.3. Činitelé ovlivňující učební morálku žáka 9.ročníku 

Příčin, které mají vliv na žákovu učební morálku je celá řada. 

Souvisejí s motivací žáka k učenÍ. Proto je stejně tak jako motivaci k učení 

můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnitřní činitelé jsou zejména vrozené vlastnosti osobnosti, její 

charakter a temperament, inteligence, schopnosti a dovednosti. Vnitřní 

činitelé jsou ovlivňováni do určité míry činiteli vnějšími - výchovou, 

sociálním prostředím, vnější motivací, vnějšími pravidly a normami atd. 

Společně pak působí na žákův přístup ke vzdělávání a k plnění jeho 

učebních povinností. Samozřejmě musíme brát v potaz vývojové 

zvláštnosti a typické prOjevy daného školního věku ( uvažujeme-li 

normálního zdravého jedince). 
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2. VLASTNÍ VÝZKUM 

2.1 STANOVENÍ PROBLÉMU 

Výzkum je zaměřen na problematiku, se kterou jsem se často 

potýkala ve své učitelské praxi. Zjistila jsem, že je velmi zajímavé 

pozorovat u žáků 9.ročníků změny v jejich učební morálce v průběhu 

celého školního roku. Jejich celková učební morálka se mi v prvním 

pololetí školního roku zdála lepší než v pololetí druhém. Podle mých úvah i 

úvah ostatních kolegů, kteří v 9.ročnících vyučovali, toto souviselo 

s vědomím přijímacího řízení na střední školu a společně s tím také s co 

nejlepším pololetním vysvědčením a slovním hodnocením. V okamžiku, 

kdy se žák dozvěděl, že je ke studiu na střední školu přijat, jeho učební 

morálka začala prudce klesat. To se odrazilo zejména na klasifikaci za 

druhé pololetí i na kázeňských postizích. Tento jev byl patrný u většiny 

žáků, ne však u všech. Někteří se dokonce snažili v samém závěru školního 

roku podat co nejlepší výkon. Všimla jsem si také, že se koncem školního 

roku řešilo mnohem více výchovných problémů a přestupků. 

Při souhrnu těchto poznatků jsem vycházela pouze ze zkušeností 

s žáky jednoho devátého ročníku. Zajímalo mě, zda tyto mé poznatky lze 

zobecnit na většinu žáků devátých ročníků základních škol. Proto jsem si 

položila základní otázku: Platí skutečně u většiny žáků 9.ročníku ZŠ, že 

s přijetím ke studiu na střední školu klesá jejich učební morálka a 

kázeň? 

Na základě této otázky jsem zformulovala svůj výzkumný problém. 

24 



2.2. CÍL VÝZKUMU 

Cílem tohoto výzkumu Je: 

1. zjistit, zda závisí žákova učební morálka na přijetí ke studiu na 

střední školu 

2. výzkum by měl zjistit, jaká je žákova motivace k učení před přijetím 

na střední školu a po něm 

3. na základě výzkumných zjištění navrhnout pro žáky 9.ročníků ZŠ 

možnosti účelné motivace k učení 

2.3. VÝCHODISKA VLASTNÍHO VÝZKUMU 

ledním ze zdrojů poznatků k dané výzkumné problematice jsou na 

toto téma již provedené výzkumy, publikované v různých odborných 

publikacích, časopisech nebo formou disertačních, doktorandských a 

rigorózních prací. 

Ačkoliv se jedná o problém poměrně frekventovaný a aktuální, 

nenašla jsem žádnou publikaci nebo práci zabývající se přímo touto 

problematikou. V knihovnách (i na Internetu) jsem je vyhledávala pod 

různými hesly souvisejícími s daným výzkumným projektem, ale nenašla 

jsem odkaz na žádnou konkrétní literaturu nebo odbornou stať. 

Soudím, že tato problematika není z výzkumného hlediska příliš 

zajímavá, protože lze předpokládat, že nebudou nalezeny a zjištěny žádné 

zajímavé a převratné výsledky, které by přinesly něco nového. Ve svém 

výzkumu se tedy nemohu opřít o již získané poznatky a svá zjištění 

porovnávat. 

Vycházím tedy pouze z literatury týkající se vývojové psychologie, 

pedagogické psychologie a psychologie morálky a v samotné výzkumné 

části z literatury pedagogicko-metodologické a statistické. 
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2.4. FORMULACE HYPOTÉZY 

Na základě všech uvedených tvrzení a vlastních zkušeností moje 

vlastní hypotéza k danému výzkumnému problému zní: 

Učební morálka většiny žáků 9.ročníku ZŠ klesá s přijetím ke studiu na 

střední školu. 

2.5. ANALÝZA VÝZKUMNÉHO POLE 

Výzkumné pole představují dvě základní proměnné. Je to přijetí 

žáka 9.ročníku na střední školu a učební morálka. Základním vztahem 

mezi těmito dvěma proměnnými je závislost učební morálky na přijetí žáka 

ke studiu. Spolu s těmito proměnnými vstupují do výzkumného pole další 

související vlivy např. příprava na vyučování, školní prospěch, chování ve 

škole, postoje žáků ke škole, zodpovědnost, absence, plnění školních 

povinností atd. Dále jsou součástí výzkumu i učitelé 9.ročníků. 

2.5.1. Grafická analýza výzkumného pole 

? . 
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2.6 POJMOVÉ VYJASNĚNÍ PROMĚNNÝCH 

Za dvě základní vzájemně působící proměnné tohoto výzkumu 

označíme tyto: 

a) přijetí žáka na střední školu - nezávisle proměnná 

b) učební morálka - závisle proměnná 

2.6.1. Přijetí žáka ke studiu na střední školu 

Přijetím žáka ke studiu na střední školu rozumíme přijetí žáka 

9.ročníku nebo žáka se splněnou povinnou devítiletou školní docházkou 

k prezenčnímu studiu na gymnázium, střední odbornou školu, střední 

odborné učiliště nebo učiliště. Žák je přijat po vykonání přijímacího 

pohovoru, testu nebo talentových zkoušek. Tyto zkoušky se konají 

jednotně v zákonem stanovený den (obvykle v měsíci dubnu) a prověřují 

žákovy znalosti a předpoklady ke studiu daného oboru. Podoba přijímacích 

zkoušek na střední školy není v současné době v České republice 

standardizovaná, a proto mohou mít přijímací zkoušky různou náplň. Ze 

zákona je za ni zodpovědný ředitel střední školy, a proto je plně v jeho 

kompetenci, jak budou zkoušky vypadat. 

Střední škola musí uchazeče předem seznámit s kritérii přijetí, aby 

bylo žákům, jejich rodičům i učitelům jasné, co je třeba pro jejich splnění 

udělat. 

Pokud není žák přijat napoprvé, má možnost vykonat přijímací 

zkoušku ve ILkole. Přihlásit se ke studiu lze pouze na jednu střední školu. 

Přijímací řízení bývá pro většinu žáků 9.ročníků velkou motivací 

k co nejlepším učebním výsledkům a tomu většinou odpovídá i úroveň 

učební morálky v Lpololetí školního roku. Škola, na kterou se uchazeč 

hlásí bere v potaz školní prospěch zejména z Lpololetí 9.ročníku a slovní 
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hodnocení žáka. Žáci by měli ještě před přijímacím řízením znát podmínky 

a kritéria pro přijetí ke studiu na střední školu. 

Žák může být na základě výborného prospěchu nebo dalších 

skutečností* přijat bez přijímacích zkoušek. 

I přesto, že ne všechny střední školy organizují přijímací zkoušky, na 

všech školách v ČR musí být vypsáno přijímací řízení. O tom, jakým 

způsobem bude žák přijat, rozhoduje ředitel střední školy. 

Učební morálka 

Učební morálka je vícedimenzionální proměnnou. Jednotlivé její 

dimenze reprezentují dílčí proměnné, které je třeba charakterizovat. 

Představují je následující vzájemné vztahy: 

žák - příprava na vyučování 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka č.l, 2, 5 * * 

žák - plnění školních povinností 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka č. 7, 8, 10. 

Ratingové šetření, položka č.2. 

Analýza údajů z pedagogické dokumentace, položka "postihy za 

chování" * * 

žák - absence 

Dotazníky pro žáky 9.ročníku, položka č.8 

Ratingové šetření, položka č.4 

Analýza údajů z pedagogické dokumentace, položka "průměr 

zameškaných omluvených hodin" , "průměr zameškaných 

neomluvených hodin", "celkový průměr zameškaných hodin"** 

* Např. výsledky z Národních srovnávacích zkoušek nebo výborné umístění v předmětových olympiádách. 
** Typy dotazníků a konkrétních položek, v nichž výzkum zjišťuje daný vztah 
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žák - prospěch 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka Č. 7, 10 

- Ratingové šetření, položka č.3 

Analýza údajů z pedagogické dokumentace, položka "průměr 

prospěchu celé třídy", "počet žáků s vyznamenáním"* 

žák- chování 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka Č. 7, 10 

- Ratingové šetření, položka č.5 

- Analýza údajů pedagogické dokumentace, položka "postihy za 

chování" * 

žák- učení 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka č.1, 3, 5, 8 

- Ratingové šetření, položka č.2, 3 

Analýza údajů z pedagogické dokumentace, položka "průměr 

prospěchu celé třídy", "počet žáků s vyznamenáním"* 

žák - zodpovědnost 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka č.3, 4, 6, 7, 8, 10 

- Ratingové šetření, položka č.1 * 

žák - svědomitost 

- Dotazník pro žáky 9.ročníku, položka č.3, 4, 6, 8, 10 

- Ratingové šetření, položka č.2 * 

* Typy dotazníků a konkrétních položek, v nichž výzkum zjišťuje daný vztah 
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2.7. ZÁKLADNÍ SOUBOR A CHARAKTERISTIKA 

VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

Základní soubor daného výzkumu by měl zahrnovat všechny 

9.ročníky základních škol v celé České republice. Jak velký by tento 

základní soubor byl, by bylo možné zjistit ve Statistické ročence školství *. 

Vzhledem k tomu, že provádění výzkumu je v takovém množství velmi 

obtížně realizovatelné, časově a finančně náročné, musela jsem si stanovit 

výběrový soubor, který bude vyhovovat mým možnostem a bude částečně 

reprezentovat daný základní výzkumný soubor. 

Před začátkem první fáze výzkumu jsem oslovila několik základních 

škol a seznámila jsem je se svým výzkumným záměrem. Bohužel ne vždy 

jsem se setkala s pochopením pro svou práci (dokonce byl v jedné základní 

škole můj výzkum označen jako protiprávní). Přes počáteční obtíže se mi 

podařilo oslovit ředitelky tří základních škol. 

Záměrně jsem si vybrala tyto základní školy: 

1. malá venkovská škola - ZŠ Horní Beřkovice okres Litoměřice 

2. maloměstská škola - ZŠ Veltrusy okres Mělník 

3. velká sídlištní škola - ZŠ gen.Klapálka Kralupy nad Vltavou. 

Chtěla jsem tím docílit rozličnosti výzkumného vzorku: specifičnost 

malé venkovské školy s nízkým počtem žáků oproti velké městské škole 

s vysokým počtem žáků. 

Dalším pomocným výzkumným souborem byli pro mne vyučující 

devátých tříd. Bylo velmi obtížné přesvědčit je, aby při mém výzkumu 

spolupracovali, a to i přes to, že ratingové šetření, které jsem pro ně 

sestavila, bylo velmi jednoduché, stručné a přehledné. Návratnost 

dotazníků pro ně určených byla v průměru za obě pololetí cca 67,5%. 

* Ve školním roce 2005-2006 je to asi 109 000 žáků devátých tříd základních škol. 
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První etapy výzkumu se zúčastnilo celkem 99 žáků 9.tříd ZŠ a 12 

pedagogů vyučujících v těchto třídách. 

Druhé etapy se zúčastnilo celkem 84 žáků 9.tříd ZŠ a 17 pedagogů 

vyučujících v těchto třídách. 

2.8 VÝZKUMNÉ METODY A JEJICH POUŽITÍ 

Při koncipování vlastního výzkumu jsem vycházela z takových 

výzkumných metod, které by měly při výzkumu zaručovat co nejvyšší 

validitu a reliabilitu. Dále j sem zvažovala všechny klady a zápory 

jednotlivých výzkumných technik. Při jejich volbě jsem zohlednila i 

vlastní možnosti např. organizační, časové, finanční . Dále jsem brala 

v potaz, zda jdou jednotlivé techniky společně kombinovat a zda již existují 

nějaké standardizované metody a postupy vztahující se ke zvolenému 

tématu. Po zvážení a ujasnění si všech skutečností jsem zvolila tyto 

výzkumné metody a techniky: 

1) explorativní metoda dotazník 

2) ratingová metoda - posuzovací stupnice (škály) 

3) obsahová analýza 

prospěch, chování) 

analýza školních ukazatelů (absence, 

2.8.1. Explorativní metoda - dotazník (viz. příloha č.1) 

Výhodou této výzkumné metody je získávání informací a údajů od 

poměrně velkého počtu respondentů* při relativně malé časové investici. 

Další výhodou této metody je její dostupnost a při vhodném sestavení 

otázek a odpovědí i poměrně rychlá a snadná administrace. Problémem 

* tj.osob vyplňujících dotazník 
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může být validita, neboť ne vždy respondent odpovídá na otázky pravdivě a 

podle skutečnosti. 

Pro svůj výzkum j sem vytvořila "Dotazník pro žáky 9 .ročníku". 

Tento dotazník měl za úkol prostřednictvím uzavřených otázek zjistit 

žákovu učební morálku v průběhu 9 .ročníku. Dotazníky byly koncipovány 

zvlášť pro první a druhé pololetí školního roku. Přičemž první dotazník byl 

žákům zadán v období prosinec-leden a druhý v období květen-červen. 

Tato období jsem zvolila zcela záměrně, a to s ohledem na termín 

přijímacích zkoušek na střední školu. 

Struktura dotazníku a jeho vyhodnocení 

Dotazník pro žáky 9.ročníku se skládá ze vstupní části a z otázek. 

Vstupní část 

V stupní část obsahuje název dotazníku a označení daného pololetí. 

Dále seznamuje žáky s tím, proč a jak jej mají vyplňovat. Nesmí zde 

chybět jméno zadavatele a ujištění o anonymnosti a nezneužitelnosti 

získaných informací. Vstupní část by měla žáka (respondenta) motivovat 

k zodpovědnosti a vážnosti při jeho vyplňování. 

Výzkumná část 

Výzkumná část se skládá z devíti uzavřených otázek. Respondent si 

u každé otázky může vybrat z pěti možných odpovědí podle toho, se kterou 

se nejvíce ztotožňuje (označení odpovědi a-e zakroužkuje). Všechny 

odpovědi jsou sestaveny vzestupně, přičemž odpověď, kterou lze 

předpokládat za nejčastěji volenou je uprostřed (tj. z pěti možností je třetí). 

Doba zvolená pro vyplňování dotazníku by neměla být delší než 30 

minut. Dále je ještě třeba počítat s časem potřebným k zadání a 

k zodpovězení případných dotazů. Přesto žákům nestanovujeme pevný 
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časový limit (počítáme s tím, že každému bude vyplňování trvat různě 

dlouhou dobu), ale čas korigujeme. Zadání dotazníků je u žáků provedeno 

prezenčně, a to hlavně z důvodu vyšší pravděpodobnosti, že se nám 

všechny dotazníky vrátí zpět. Zadání lze provést v rámci vyučovacích 

hodin občanská nauka a rodinná výchova. 

Dalším důležitým hlediskem při konstrukci dotazníku je věk 

respondentů. Tato skutečnost (věk žáků 14-15Iet) ovlivnila použitou 

jazykovou stránku, a to jak z hlediska obsahové srozumitelnosti, tak i 

z hlediska srozumitelnosti jazyka. 

Zadávání dotazníku 

Při zadávání dotazníků respondentům by mělo docházet ke vzájemné 

interakci zadavatel - výzkumný vzorek. Ale ne vždy je to možné. Pro žáky 

je věrohodnější, když je s cíli a záměry svého výzkumu seznámí sám 

zadavatel, ale v mém případě vstřícnost ze strany škol, které jsem 

navštívila, nebyla velká. Učitelé si chtěli dotazníky zadat sami s tím, že o 

zkoumané problematice s dětmi pohovoří. Má interakce se zkoumaným 

vzorkem byla pouze zprostředkovaná vstupní částí dotazníku. 

Vyhodnocení dotazníku 

Pro vyhodnocení zadaného dotazníku je nejdůležitější porovnání 

výsledků z prvního a druhého pololetí prostřednictvím sloupcového grafu 

(znázornění četností odpovědí u jednotlivých otázek) . Graf bude 

vypracován pro každou ze zadaných otázek zvlášť spolu s komentářem 

k porovnávaným údajům. 
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2.8.2. Ratingová metoda - posuzovací stupnice (viz.příloha č.2) 

Ratingovou metodu jsem se rozhodla pro větší objektivitu výzkumu 

použít mezi pedagogy. Jejich úkolem bylo pomocí škálování (posuzovací 

stupnice) vyjádřit vztah nebo intenzitu určité neměřitelné vlastnosti žáka. 

V tomto případě se jednalo o vlastnosti žáka související s jeho učební 

morálkou. 

Z několika kategorií posuzovacích škál jsem zvolila numerické 

bipolární posuzovací škály s celkem 5 stupni (podobně jako známky ve 

škole). To znamená, že jsem proti sobě postavila dva odlišné póly výpovědí 

a respondent má na číslicové škále označit, nakolik se blíží jeho osobní 

hodnocení daného jevu k tomu kterému pólu. Další součástí hodnotící 

stupnice je možnost označená písmenem N. Tuto variantu může respondent 

zvolit v případě, pokud na problém nemá názor, nebo jej nedokáže 

posoudit. 

V ratingovém šetření se jednotlivé škály týkají: zodpovědnosti, 

plnění školních povinností, prospěchu, krátkodobé absence a chování žáka. 

Rating je záměrně sestaven co nejstručněji, nejjednodušeji a nejpřehledněji, 

protože jsem předem předpokládala, že učitelé při své vytíženosti neprojeví 

příliš ochoty k vyplňování (toto se také potvrdilo). 

Struktura ratingového šetření a jeho vyhodnocení 

Ratingové šetření pro učitele 9.ročníků se skládá ze vstupní části a 

z numerických bipolárních škál. 

Vstupní část 

Vstupní část ratingového šetření obsahuje kromě názvu a označení 

daného pololetí úvodní slovo k učitelům. Jsou zde ujištěni o anonymitě a o 

diskrétním použití získaných informací včetně informace, proč dotazník 
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vyplňují. Dále je zde vysvětleno, jak při vyplňování postupovat. Nechybí 

zde poděkování a jméno zadavatele. 

Výzkumná část 

Výzkumná část obsahuje celkem 5 položek. Úkolem učitele je 

ohodnotit prostřednictvím stupnice 1-5 a N svůj názor na danou žákovu 

vlastnost. Odpověď stačí pouze zakroužkovat. 

Zadávání ratingového šetření 

Ratingové šetření bylo určeno pro pedagogy vyučující v 9.ročnících. 

Administrace byla provedena ředitelkami základních škol. V žádné škole 

mi nebyla dána možnost učitele oslovit, rating jim zadat a vysvětlit jeho 

smysl. Na základě této skutečnosti učitelé k vyplňování nepřistupovali 

příliš ochotně, což se projevilo zejména v návratnosti, která byla v 1. etapě 

výzkumu kolem 60%. Ve I1.etapě byla návratnost o něco vyšší - cca 75%. 

Vzhledem k přehlednosti a jednoduchosti ratingu odhaduji dobu 

jeho vyplňování maximálně na 10 minut. 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení ratingového šetření jsem provedla dvojím způsobem. 

Nejprve jsem použila (stejně jako u dotazníku pro žáky) sloupcový grafpro 

každou položku zvlášť a potom porovnání aritmetických průměrů za každé 

pololetí a u každé položky zvlášť. Výsledky každé z položek jsou 

okomentovány. 
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2.8.3. Obsahová analýza pedagogické dokumentace 

Další důležité údaje lze získat prostřednictvím analýzy školních 

ukazatelů. Sem patří zejména údaje o chování a prospěchu žáků. 

Dostatek informací mi poskytla analýza pedagogické dokumentace, 

kterou mi po předložení potvrzení z katedry pedagogiky*, školy umožnily. 

Informace mi vyplnily ředitelky škol do tabulky (viz.příloha č.3, 4 a 5), 

kterou jsem k tomuto účelu sestavila. Zjišťovala jsem tyto údaje 

z 9.ročníků za I. a II.pololetí: 

- průměrný prospěch třídy 

- průměr zameškaných omluvených hodin 

- průměr zameškaných neomluvených hodin 

celkový průměr zameškaných hodin 

- postihy za chování (napomenutí tř.učitele, třídní důtka, ředitelská 

důtka, 2.stupeň z chování, 3.stupeň z chování) 

- počet žáků s vyznamenáním 

- počet žáků ve třídě 

Dále mne zajímalo, jakým způsobem škola motivuje žáky 9. tříd ke 

studiu po přijetí na střední školu. Tuto otázku jsem připojila pod tabulku. 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení dat získaných analýzou pedagogické dokumentace 

provedu porovnáním daných položek za I. a II.pololetí. Budu sledovat 

vzestupnou nebo sestupnou tendenci absence, chování a prospěchu 

v závislosti na pololetí školního roku (a tím i v závislosti na přijetí ke 

studiu na střední školu). 

* Školy jsou v podávání svých interních infonnací a infonnací o žácích velmi obezřetné. Proto podmínkou škol k 
vyplnění údajů z pedagogické dokumentace muselo být potvrzení katedry pedagogiky, že poskytnuté údaje slouží jen 
pro potřeby této diplomové práce. 
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2.9. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZKUMU 

Vzhledem k povaze tohoto výzkumu (porovnávám L pololetí 

tj.období před přijetím žáka ke studiu na střední školu a II. pololetí 

školního roku tj. období po přijetí žáka ke studiu na střední školu) jsem 

výzkum rozdělila do dvou etap. 

Letapa (prosinec 2005 -leden 2006) 

- zadání dotazníků žákům 9.ročníků 

- zadání ratingového šetření pedagogům vyučujícím v 9.ročnících 

II.etapa (květen - červen 2006) 

- zadání dotazníků žákům 9.ročníků 

- zadání ratingového šetření pedagogům vyučujícím v 9. ročnících 

- obsahová analýza pedagogické dokumentace 

-+ vyhodnocení získaných dat (zpracování výsledků ,jejich zhodnocení 

a formulace závěrů ) 
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2.10. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Každá výzkumná metoda byla vyhodnocena zvlášť. Každá z metod 

při vyhodnocení porovnává získané údaje za 1. a II.pololetí. Výsledky 

výzkumu budu postupně prezentovat podle použité výzkumné metody. 

2.10.1. Dotazníky pro žáky 9.ročníku 

Dotazníky obsahovaly celkem 9 položek a každá položka byla 

vyhodnocena zvlášť pomocí sloupcového grafu, v němž jsou porovnány 

údaje z 1. a I1.etapy výzkumu. Graf na vodorovné ose uvádí možnosti 

odpovědí nabídnutých v dané položce a na svislé ose jsou procentuelní 

údaje o četnosti dané odpovědi (přičemž součet všech odpovědí musí dávat 

100%). Modrý sloupec zahrnuje údaje z první etapy výzkumu (1.pololetí, 

tzn.před přijetím ke studiu na střední školu), červený sloupec z druhé etapy 

výzkumu (II.pololetí tzn.po přijetí ke studiu na střední školu). 

Další součástí sloupcových grafů je přesné procentuelní vyjádření 

četností odpovědí za každé pololetí a každou odpověď zvlášť. Každý 

výsledek jednotlivých položek je okomentován. 
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Oto č.I Kolik času průměrně věnuješ každý den přípravě na vyučování? 

a) vůbec žádný 

b) méně než hodinu 

c) 1-2 hodiny 

d) 2-3 hodiny 

e) více než 3 hodiny 

Grafč.l 
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.11. % 13,1 56,0 28,6 2,4 0,0 

Otázka týkající se času věnovanému domácí přípravě na vyučování 

zjišťovala, zda po přijetí ke studiu na střední školu poklesne tato doba nebo 

naopak zůstane stejná. To, že by se čas věnovaný domácí přípravě na 

vyučování po přijetí ke studiu ještě zvýšil, jsem nepředpokládala. Jak 

ukazuje graf, zvýšil se ve II.pololetí počet žáků, kteří přípravě nevěnují 

žádný čas. Naopak poměrně vyrovnaný zůstává počet žáků, kteří přípravě 

na vyučování věnují stejné množství času jako v prvním pololetí (tj. méně 

než hodinu). Z těchto výsledků lze usoudit, že čas věnovaný domácí 

přípravě na vyučování ve II.pololetí příliš nepoklesl, ale téměř se 

ztrojnásobil počet těch, kteří se na vyučování nepřipravují vůbec. 
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Ot.Č.2 Mysllš si, že tvá domácí příprava na vyučování je: 

a) nedostačující 

b) mohla by být lepší 

c) průměrná 

d) zcela dostačující 

e) nadměrná 

Grafč.2 
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Otázka č.2 zjišťovala, jak jsou žáci 9.ročníků spokojeni se svou 

přípravou na vyučování. Ani zde nedošlo ve srovnání L a II.pololetí 

k výrazným změnám. V Lpololetí si více žáků myslelo, že jejich příprava 

na vyučování by mohla být lepší, ale ve ILpololetí jich bylo se svou 

přípravou spokojeno více . Příčinou může být pokles požadavků na výkon 

žáka a vědomí, že "vlastně už o nic nejde". Stejný počet žáků v L a ve 

ILpololetí se domníval, že je jejich domácí příprava nedostačující. 
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Ot.Č. 3 Myslt'š si, že je důležité věnovat učení a vzdělávání svůj čas a 

energii? 

a) rozhodně ne 

b) spíše ne 

c) spíše ano 

d) ano 

e) je to pro budoucí život nezbytné 

Grafč.3 
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Úkolem této otázky bylo zjistit, zda žáci 9.ročníků považují za 

důležité věnovat svůj čas a energii učení ve škole. Z grafu je patrné, že o 

vynaloženém úsilí do vzdělávání pochybuje jen malé procento žáků. 

Většina z nich se přiklání k názoru "spíše ano", "ano" a "je to pro život 

nezbytné". Přičemž v odpovědi "ano" si je ve druhém pololetí jistější více 

žáků než v pololetí prvním. Lze usoudit, že většina žáků 9.ročníků je 

přesvědčena o tom, že vynaložené úsilí do vzdělávání není ztraceným 

časem. 
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Ot.č.4 Svou předchozí odpověď zdůvodni výběrem z následujících 

možností podle toho, která je ti nejbllŽe. 

a) v životě se uplatním i bez vzdělání 

b) vzdělání není pro život nejdůležitější, ale když bude třeba, zeptám se 

nebo se budu řídit vlastním rozumem 

c) i když nejsem přesvědčen/a!, že v životě využiji vše, co jsem se ve 

škole naučil/a!, myslím si, že je to užitečné 

d) vzdělávání by člověk měl věnovat čas a energii po celý život, nejen 

během povinné školní docházky, je to velmi důležité 

e) vzdělávání a učení je jedna z nejdůležitějších činností člověka a bez 

ní nemůže v dnešním světě vůbec existovat 

Graf č.4 
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Nabízené možnosti v otázce č.4 navazovaly na předchozí otázku. 

Směrovaly žáky k zamyšlení, proč je potřeba vzdělávat se a jak toho lze 

v životě využít. Téměř polovina žáků (a ve vzácné shodě v obou 

porovnávaných pololetích) nepochybuje o užitečnosti vzdělání, naopak ve 

druhém pololetí je vidět, že vzdělávání považuje za důležité o něco více 

žáků než v pololetí prvním. 
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Ot.č. 5 Příprava na vyučování je pro tebe: 

a) nepřipravuji se 

b) utrpení 

c) nutné zlo 

d) nevadí ti 

e) radost 
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Jak vnímají přípravu na vyučování žáci 9.ročníků zjišťovala otázka 

č.5. Počet žáků volících krajní možnosti tj. "nepřipravuji se" a "radost" byl 

zanedbatelný.V prvním pololetí vnímali přípravu na vyučování více jako 

"utrpení" a "nutné zlo", naopak v pololetí druhém jim příprava na 

vyučování nevadila. To může souviset s vysokou intenzitou přípravy na 

vyučování před přijetím na střední školu, kdy žáci cítí zodpovědnost za 

výsledky své práce ve škole. Naopak po přijetí ke studiu mohou mít pocit, 

že jejich příprava na vyučování v 9.ročníku je už v podstatě zbytečná a nic 

už nemůže v ohledu studia na střední škole ovlivnit. 
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0t.č.6 Přijetí ke studiu na střední školu (učiliště) pro tebe znamená: 

a) vůbec nic, je mi to jedno 

b) konec všech školních povinností a do konce školního roku už jen 

ule1várna" " ~ 

c) možná trochu v přípravě na vyučování polevím 

d) situace se pro mne nemění, nijak mne to v přípravě na vyučování 

neovlivní 

e) je to pro mne výzva, abych dokázal/a!, že mám pro studium všechny 

předpoklady a ihned se začnu intenzivně připravovat na náročné 

požadavky, které mne budou na střední škole čekat 

Grafč.6 
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Zajímavé odpovědi přinesla otázka č.6. Zejména ve II.pololetí se žáci 

projevili zodpovědně, když většina z nich uvedla, že přijetí ke studiu na 

střední školu negativně neovlivní jejich dosavadní přípravu na 

vyučování.Dokonce se oproti I.pololetí neobjevil nikdo, komu by bylo 

přijetí ke studiu lhostejné. Z grafu vyplývá, že žáci si po přijetí ke studiu 

uvědomili svoji vlastní zodpovědnost ke vzdělání. I přesto, že téměř 

čtvrtina jich v obou pololetích přiznává, že v učení trochu poleví, kolem 

70% žáků s ničím takovým nepočítá. 
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Ot.Č. 7 Mysllš si, že prospěch a chování v I.pololetí 9. třídy je: 

a) nezajímá mne 

b) méně důležitý než ve ILpololetí 9.třídy 

c) stejně důležitý jako ve ILpololetí 9.třídy 

d) důležitější než ve ILpololetí 9.třídy 

e) snažím se o dobrý prospěch a chování bez ohledu na pololetí nebo 

důležitost 
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Otázka důležitosti prospěchu a chování v Lpololetí školního roku 

ukázala, že téměř polovina žáků (v obou pololetích) považuje prospěch a 

chování v Lpololetí za důležitější než v pololetí druhém. Toto opět souvisí 

s intenzitou přípravy na přijímací zkoušky v Lpololetí - se snahou podat co 

nejlepší výkon a dosáhnout v pololetí co nejlepší osobní hodnocení. 
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Ot.č. 8 V případě tvé absence ve škole: 

a) je ti úplně lhostejné, co jsi zameškal/a! a učivo si nedoplníš 

b) po návratu do školy čekáš, až tě učitel vyzve k doplnění 

zameškaného učiva a doplníš si vše až po několikerém upomínání 

c) učivo si po návratu do školy doplníš, ale ne vše, jen to, co považuješ 

za důležité 

d) po návratu do školy se snažíš zjistit od spolužáků, co jsi zameškal/a! 

a vše si co nejdříve doplníš 

e) již během své absence se snažíš si vše doplnit a někdy jsi s učením 

ještě vpředu oproti svým spolužákům 
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Z odpovědí na položku č.8 ve srovnání I. a II.pololetí lze vysledovat, 

že přístup žáků k doplnění si učiva po absenci mírně klesá ve II.pololetí a 

naopak přibývá odpovědí, ze kterých je patrný pokles zájmu o doplnění si 

zameškaného učiva. 
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Ot.č. 9 O dobrý prospěch a chování se: 

a) vůbec nesnažím 

b) pokouším se snažit hlavně kvůli rodičům 

c) snažím, abych byl dobře připraven na střední školu, na kterou se chci 

dostat (dostal/a! jsem se) 

d) snažím se hlavně kvůli sobě 

e) nemusím se snažit, vše mi jde samo 
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Motivaci k učení a chování zjišťovala otázka č.9. V prvním pololetí 

uváděli žáci jako důvod dobrého chování a prospěchu zejména být dobře 

připraven k přijetí na střední školu. Dále uváděli, že se učí zejména kvůli 

sobě a asi 13% z nich v prvním pololetí přiznalo, že o dobrý prospěch a 

chování se snaží zejména kvůli svým rodičům. Ve druhém pololetí nastal 

posun směrem k sobě samému, ale zároveň narostl počet žáků, kteří se 

"nesnaží vůbec". 
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2.10.2. Ratingové šetření - posuzovacÍ škály 

Ratingové posuzovací škály jsem použila ve svém výzkumu pro 

učitele vyučující v 9.ročnících. Obsahovaly celkem 5 položek a 

pedagogové měli za úkol na stupnici 1-5 Gako školní klasifikace) + 

možnost N (nevím, nemohu posoudit) zakroužkovat "známku", kterou by 

ohodnotili zkoumaný jev. Vyhodnocení jsem provedla opět pomocí 

sloupcového diagramu, kde jsem porovnávala hodnoty získané v prvním a 

druhém pololetí. Dále jsem za každé pololetí a u každé položky spočítala 

aritmetické průměry a vzájemně jsemje porovnala. 

Každou položku ratingového šetření uvedu zvlášť a zhodnotím 

výsledky porovnáním údajů za L a ILpololetí. 

Modrý sloupec v grafu vyjadřuje údaje získané v Letapě výzkumu a 

fialový sloupec vyjadřuje údaje získané ve lL etapě výzkumu. 

48 



Graf č.l O: Zodpovědnost 
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• I. pololetí % 0,0 33,3 58,3 8,3 0,0 0,0 

.11. letí% I 0,0 17,6 64,7 17,6 0,0 0,0 

Aritmetický průměr známek vypočítaný pro položku č.l 

v ratingovém šetření pro učitele: 

I.pololetí - 2,75 

II.pololetí - 3,00 

Graf znázorňuje, jak učitelé 9.ročníků ZŠ hodnotí zodpovědnost 

svých žáků v prvním a ve druhém pololetí školního roku. Lepší známka i 

lepší aritmetický průměr je patrný v I.pololetí školního roku tj.před přijetím 

žáků ke studiu na střední školu. 
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Graf č.ll: Plnění školních povinností 
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• I. pololetí % 0,0 16,7 66,7 16,7 0,0 0,0 

.11. 10 letí % 0,0 0,0 70,6 23,5 5,9 0,0 

Aritmetický průměr známek vypočítaný pro položku č.2 

v ratingovém šetření pro učitele: 

Lpololetí - 3,00 

ILpololetí - 3,05 

Graf "Plnění školních povinností" ukazuje, že učitelé v Lpololetí 

známkovali plnění školních povinností svých žáků spíše lepším průměrem, 

na rozdíl od pololetí druhého, kde se dokonce objevila i známka 

"nedostatečně". V průměru byl však rozdíl velmi zanedbatelný, jak je 

patrné z aritmetických průměrů vypočtených za jednotlivá pololetí. 
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Graf č.12 :Prospěch 
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Aritmetický průměr známek vypočítaný pro položku č.3 

v ratingovém šetření pro učitele: 

Lpololetí - 2,90 

ILpololetí - 3,56 

Prospěch hodnocený učiteli za první pololetí dopadl, jak je patrné 

z grafu, lépe, než v pololetí druhém. Musíme zde ale počítat s vyšším 

podílem nerozhodných odpovědí (v grafu možnost N) v Lpololetí. I 

výpočet aritmetického průměru jednoznačně poukazuje na zhoršení 

vnímání prospěchu učiteli ve II.pololetí školního roku. 
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Graf č.13: Krátkodobá absence 
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.11. loletí% 0,0 ! 11,8 41,2 17,6 5,9 23,5 

Aritmetický průměr známek vypočítaný pro položku č.4 

v ratingovém šetření pro učitele: 

Lpololetí - 2,30 

ILpololetí - 3,23 

Krátkodobá absence se učitelům jeví lepší (tzn. je méně častá) 

v Lpololetí než ve druhém. Naopak ve II.pololetí by ji ohodnotilo známkou 

,,3" téměř 42% učitelů. V obou pololetích se našlo několik pedagogů, kteří 

nedokázali posoudit, zda má krátkodobá absence jejich žáků sestupnou 

nebo vzestupnou tendenci. Aritmetický průměr jen dokazuje, že 

subjektivně se učitelé skutečně domnívají, že žáci 9.ročníků více chybí ve 

škole ve ILpololetí školního roku. 
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Grafč.14: Chování 
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Aritmetický průměr známek vypočítaný pro položku č.5 

v ratingovém šetření pro učitele: 

Lpololetí - 3,12 

II.pololetí - 2,87 

První, čeho si lze v grafu "Chování" všimnout, je velké procento 

pedagogů, kteří nejsou schopni posoudit v Lpololetí školního roku chování 

svých žáků. Ostatní chování řadí spíše do horšího průměru. Nerozhodnost 

pedagogů v Lpololetí se odrazila na aritmetickém průměru, který vyšel pro 

žáky lépe ve ILpololetí než v pololetí prvním. 
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2.10.3. Analýza údajů z pedagogické dokumentace 

Pro dokreslení dosud získaných výsledků tohoto výzkumu jsem 

použila i možnost porovnání statistických údajů získaných analýzou 

pedagogické dokumentace. Jejich získání nebylo snadné a bylo možné až 

po písemném ujištění, že údaje budou anonymní a nebudou nijak zneužity. 

Konkrétní hodnoty uvádím v příloze č.3, 4 a 5 této diplomové práce. 

V této části provedu jen porovnání, zda se nějak výrazně zjišťované údaje 

měnily v rámci jednotlivých pololetí a jednotlivých škol. Porovnání 

provedu podle charakteru údaje. 

1. Průměr prospěchu třídy 

V každé z pěti sledovaných 9.tříd došlo k poklesu celkového průměru 

prospěchu ve II.pololetí. Pokles byl jen mírný, v žádném případě jsem 

nezaznamenala prudké nebo výrazné zhoršení. 

2.Průměr zameškaných omluvených a neomluvených hodin 

Údaje týkající se žákovy absence jsem rozdělila na omluvené a 

neomluvené hodiny a na celkový průměr zameškaných hodin. 

Ve všech sledovaných ročnících došlo ve II.pololetí školního roku 

k nárůstu omluvené absence, a to o desítky zameškaných hodin. Naopak 

neomluvená absence se na dvou školách vůbec nevyskytla (ZŠ Kralupy 

n.V. a ZŠ Horní Beřkovice). Zaznamenána byla pouze na ZŠ Veltrusy, ale 

průměr na žáka nebyl ani v jednom pololetí celá jedna vyučovací hodina. 

3.Postihy na chování 

Postihy na chování byly žákům udělovány podle klasifikačních řádů 

jednotlivých škol. Sledovala jsem tyto: napomenutí třídního učitele, třídní 
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důtka, ředitelská důtka, 2.stupeň z chování a 3. stupeň z chování. 

Porovnáním jednotlivých pololetí je možné usuzovat na mírný nárůst 

kázeňských přestupků ve II.pololetí oproti pololetí prvnímu. 3. stupeň 

z chování jsem během celého školního roku v žádném devátém ročníku 

nezaznamenala. 

4. Počet žáků s vyznamenáním 

Vyznamenání je žákovi uděleno na základě jeho výborných 

studijních výsledků a pravidla pro jeho udělení jsou pevně stanovena. 

Z vyplněných tabulek jednotlivými školami vyplynulo: 

Zš Veltrusy v 9.A počet žáků s vyznamenáním zůstal v obou pololetích 

stejný, v 9.B došlo k poklesu počtu žáků s vyznamenáním ve II.pololetí. 

Zš Kralupy n.V.- vobou sledovaných ročnících došlo ve II.pololetí 

k poklesu žáků s vyznamenáním 

Zš Horní Beřkovice - ve sledované 9.třídě došlo ve druhém pololetí 

k nárůstu počtu žáků s vyznamenáním. 

5. Celkový počet žáků ve třídě 

Jedná se pouze o doplňující údaj k porovnání počtu žáků 

v 9.ročnících v jednotlivých školách. Počty jsou všude přibližně stejné 

tj.20-24 žáků ve třídě. 
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2.11. SHRNUTI VYSLEDKU VYZKUMU 

Při použití mnou vytyčených výzkumných metod se mi podařilo 

všechny zadat a získat rozličné údaje, na jejichž základě mohu zvažovat 

pravdivost své hypotézy i to, zda se mi podařilo dosáhnout vytyčených 

cílů, které j sem si na začátku výzkumu stanovila. 

Zpočátku nastaly potíže s tím, zda školy budou s mým výzkumem 

souhlasit, ale nakonec mi ve třech základních školách vyšlo jejich vedení 

vstříc a plánovaný dvouetapový výzkum v 9.třídách ZŠ i mezi učiteli jsem 

mohla uskutečnit. 

V dotazníkovém šetření pro žáky 9.ročníků jsem získala subjektivní 

informace týkající se žákovy učební morálky. Jednotlivé položky dotazníku 

zjišťovaly, kolik času žáci věnují domácí přípravě na vyučování, jejich 

vlastní postoje ke smyslu vzdělávání vůbec, dále dotazník zjišťoval, jak 

žáci vnímají důležitost prospěchu a chování v jednotlivých pololetích, jak 

si po absenci ve škole doplňují učivo nebo co pro ně znamená příprava na 

vyučování či přijetí ke studiu na střední školu. Výsledky dotazníku se v La 

ve ILpololetí nijak drasticky nelišily, ale poukázaly na posun v myšlení 

žáků. V Lpololetí žáci spíše odpovědněji jednali (např. věnovali učení více 

času, častěji si doplnili po absenci ve škole chybějící učivo), ve II.pololetí 

odpovědněji přemýšleli (o dobrý prospěch a chování se snažím hlavně 

kvůli sobě, je důležité věnovat učení svůj čas a energii, bez vzdělání člověk 

nemůže v dnešním světě existovat atd.) 

I ratingové šetření pro vyučující v 9.ročnících bylo zaměřeno na 

učební morálku žáků, ale z pohledu učitelů. Ratingové šetření se zaměřilo 

na tyto položky:zodpovědnost, plnění školních povinností, prospěch, 

krátkodobá absence a chování. Zde bylo poměrně obtížné získat zpět 

vyplněné dotazníky, ačkoliv byly sestavené tak, aby učitelům stačilo 

k jejich vyplnění minimum času. Přesto se podařilo získat opět cenné 

informace tentokrát "z druhé strany". Výsledky tohoto šetření byly 
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poznamenány poměrně častou nerozhodností pedagogů. Přesto potvrdily 

mírné zhoršení žáků ve II.pololetí. Nejpatrnější byl tento pokles u položek 

"krátkodobá absence" a "prospěch". 

Analýza informací získaných z pedagogické dokumentace přinesla 

do zkoumané problematiky kvantitativní údaje. Analýza se zaměřila 

zejména na hodnocení žákova prospěchu, chování a absence v průběhu 

celého školního roku. Šlo o konkrétní hodnoty, které evidují o svých žácích 

jednotlivé základní školy. Ani tyto nebylo příliš jednoduché získat* , přesto 

jsem nakonec mohla porovnávat získané hodnoty v rámci obou pololetí i 

v rámci škol.Výsledky analýzy potvrdily ve II.pololetí školního roku spíše 

zhoršení ve sledovaných oblastech. 

* Hlavním důvodem byla ochrana osobních údajů žáků (vše bylo anonymní) a ochrana dobrého jména školy. 
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3. ZAVERY 

Před celkovým zhodnocením výzkumu bude vhodné připomenout si 

některá teoretická východiska, která jsem výzkumem ověřovala. Název 

této diplomové práce zahrnuje pOjem "učební morálka" a "žák 

9.ročníku", což byly v mém výzkumu dvě základní proměnné, jejichž 

vzájemný vztah jsem chtěla blíže specifikovat. 

K učební morálce přistupuje každý z nás různým způsobem. 

Ovlivňujících faktorů je celá řada: od vnitřních jako je např. psychické 

zrání, až po vnější faktory: výchova, sociální prostředí, vnější motivace, 

vrstevnické skupiny atd. Její intenzitu vnímá každý jedinec jinak právě pod 

vlivem mnoha faktorů. Přesto lze ve věkově homogenní skupině 

vysledovat jisté podobné tendence a změny. Vycházíme samozřejmě i 

z věkových zvláštností, které ačkoliv jsou opět velmi individuální, spojují 

učební morálku žáků 9.ročníku do specifického problému. Převážná většina 

z nich se během svého posledního povinného školního roku rozhoduje, 

jakým směrem se jejich vzdělávání bude dále ubírat. To, zda se žák 

dostane na vybranou střední školu nebo učiliště závisí především na jeho 

prospěchu a píli. To se odrazí zejména na pololetním vysvědčení, které je 

pro přijetí klíčové. Lze tedy předpokládat u většiny žáků vysoké učební 

nasazení, a to zejména právě v Lpololetí školního roku. Do tohoto 

logického předpokladu však vstupují již uvedené zvláštnosti dospívajících 

(např.nestálost, nedůvěra, snaha po nezávislosti, labilita, neadekvátní 

sebehodnocení atd.), které mohou žákovu učební morálku "rozladit". 

To, v čem je učební morálka žáka 9.ročníku ZŠ specifická jsem ve 

výzkumu zjišťovala pomocí vztahů: žák - příprava na vyučování, žák -

plnění školních povinností, žák - absence, žák prospěch, žák - chování, 

žák - učení a vzdělávání, žák - zodpovědnost, žák - svědomitost . 

Jednotlivé vztahy jsem v různě modifikovaných položkách zjišťovala 
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pomocí tří výzkumných technik. Vyhodnotila jsem získané výsledky, 

z nichž jsem učinila následující závěry: 

1. Rozdíly v přípravě na vyučování se ve srovnání obou pololetí neukázaly 

tak velké. Před přijetím ke studiu na střední školu žáci věnovali své domácí 

přípravě o něco více svého času, než po přijetí. I jejich nespokojenost a 

pocit rezerv ve vlastních možnostech byl v tomto období patrnější. 

Z uvedeného lze konstatovat, že k přípravě na vyučování v prvním 

pololetí žáci 9.ročníků přistupovali lépe a zodpovědněji a příprava byla 

lepší, než ve druhém pololetí. 

2. Z výsledků týkajících se plnění školních povinností vyplynulo zjištění, 

že v Lpololetí vnímají žáci své školní povinnosti jako prostředek 

k dosažení dobrého vysvědčení a celkově k vlastnímu lepšímu profilu tzn. 

jejich snaha má opět spíše zištný charakter: " Když budu mít dobré 

výsledky a kvalitní osobní profil v pololetním slovním hodnocení, mám 

větší šance dostat se na střední školu a možná i bez přijímacích zkoušek." 

Ve ILpololetí subjektivně žáci vědí a jsou si vědomi toho, že by neměli 

slevit z plnění svých dosavadních školních povinností. Objektivně je však 

skutečnost spíše opačná, což potvrzují názory pedagogů. Podle nich má 

plnění školních povinností po přijetí ke studiu na střední školu spíše 

sestupnou tendenci. 

3. Všechny získané údaje mapující žákovu krátkodobou absenci během 

školního roku ukazují, že počet zameškaných hodin ve II.pololetí narůstá a 

snaha doplnit si zameškané učivo během absence klesá. 

4. Jako nejsilnější motivace k dobrému prospěchu se v Lpololetí ukázala 

zejména snaha získat co nejlepší pololetní hodnocení a tím dosáhnout 
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větších šancí na přijetí ke studiu na střední školu. Dokazují to i mírně lepší 

průměry prospěchu jednotlivých mapovaných 9.ročníků. Dále byli 

motivací pro lepší výkon i rodiče. Ve II.pololetí motivace přijetí ke studiu 

mizí, a tak se zde opět více objevují tendence vnitřní motivace: uvědomění 

si významu vzdělání pro svůj vlastní život . Z pohledu učitelů i 

statistických údajů jednotlivých tříd je prospěch žáků 9.ročníků ve 

ILpololetí v průměru horší než v pololetí prvním. 

5. Chování lze považovat za velmi individuální záležitost. Svědčí o tom i 

fakt, že v Lpololetí ho nebylo schopno posoudit poměrně vysoké procento 

učitelů. Lze předpokládat, že chování posuzují individuálně a jakýmkoliv 

zobecňováním nechtějí nikomu ublížit. I tak si lze vysvětlit, že jej učitelé 

lépe "oznámkovali" ve II.pololetí. Z výsledků žáků lze opět vyčíst, že vědí, 

jak se chovat mají, ale skutečnost je soudě podle postihů na chování, 

mnohdy jiná. 

6. Vlastní učení a vzdělávání žáci považují za důležité a plně si to většina 

z nich uvědomuje po celý školní rok. Jejich osobní přístup je různorodý, ale 

výsledky za ILpololetí opět ukazují v rámci 9.ročníku na pokles prospěchu, 

který s učením a vzděláváním významně souvisí. 

7. Zodpovědnost a svědomitost žáků ve vztahu k momentálním studijním 

výsledkům se ukázala vyšší v Lpololetí. Lze opět usuzovat na rozhodující 

vliv výsledků pololetního hodnocení. Ve ILpololetí můžeme hovořit o 

zodpovědnosti a svědomitosti ve vztahu k dlouhodobějším učebním cílům. 

A to hlavně z důvodu chybějící vnější motivace, která mizí s okamžikem, 

kdy se žák dozví, že je přijat ke studiu. 
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Uvedené výsledky nejsou jednoznačné. Na jedné straně žáci vědí, 

jak by jejich učební morálka měla vypadat (tj.vědí, že se musí dobře učit, 

slušně se chovat, zbytečně nezameškávat vyučování, připravovat se na 

vyučování), ale na druhé straně podle názorů pedagogů toto většina z nich 

vůbec nečinÍ. 

Přes tato zjištění a na základě uvedených závěrů lze konstatovat, že 

provedený výzkum potvrdil pravdivost hypotézy tj. že učební morálka žáků 

9.ročníku ZŠ klesá s přijetím ke studiu na střední školu. Zároveň je ale 

třeba brát v potaz, že i přes pokles učební morálky ve II.pololetí , si je 

většina žáků vědoma toho, jak by jejich učební morálka měla vypadat. 

Možnosti vnější motivace žáků v období "přijetí ke studiu - konec školního 

roku" na základě uvedených závěrů: 

Součástí výzkumu mezi učiteli byl i doplňující dotaz, jakým 

způsobem škola žáky motivuje ke vzdělávání v období po přijetí na střední 

školu . Většina pedagogů na tuto otázku neodpověděla, z čehož lze 

usuzovat, že na školách vzniká v závěru školního roku "vzdělávací 

vakuum", které by mohlo být (ale velmi často není) účelně využito. 

Navrhuji alespoň několik možných praktických řešení: 

vzbudit v žácích zájem o vzdělávání různými aktivitami 

přibližujícími dětem využití vzdělání v reálném životě (např. různé 

exkurze do výrobních závodů, návštěvy soudu, úřadů, výzkumných 

ústavů, nemocnic atd.) 

- praktické využití nabytých znalostí v realizaci různých školních 

projektů 
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- besedy a diskuse s lidmi, kteří svou cílevědomostí a pílí dosáhli 

v životě něčeho významného (např.vědci, sportovci, umělci) 

- využití znalostí a dovedností při technických činnostech ( dílna, 

zahrada, školní kuchyňka, laboratoř) 

- práce s žákovou představou o svých perspektivách a budoucím 

životě (výtvarná, dramatická, hudební, pohybová) 

I přesto, že byl výzkum proveden na velmi malém výběrovém souboru 

žáků a učitelů, přinesl zajímavé poznatky nejen z oblasti učební morálky, 

ale také částečně potvrdil teoretická východiska týkající se osobnosti 

dospívajícího. Jeho výsledky mohou být podnětem k dalším badatelským 

aktivitám provedených na větším výběrovém souboru a mohou tak rozšířit 

spektrum odpovědí na danou problematiku, která ještě nebyla podle 

dostupných pramenů ani zevrubně prozkoumána. 

62 



LITERATURA 

CANGELOSI, J. Strategie řízení třídy. Praha. Portál 1994. ISBN 80-7178-

406-0. 

ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory 

optimalizace. Brno: Doplněk 2000. ISBN: 80-7239-060-0. 

ČÁP, J.Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum 1997. ISBN 

80-7066-534-3. 

HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova 2003. ISBN 

80-7290-125-7. 

cHRÁSKA, M. Metodologie řešení vybraných problémů v pedagogickém 

výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého 1991. ISBN 80-7067-041-X. 

KERLINGER, F., N. Základy výzkumu chování. Praha: Academia 1972. 

KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-

426-5. 

KOL. AUTORŮ Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita 

Palackého 2001. ISBN 80-7067-953-0. 

KON, 1. S. Kapitoly z psychologie dospívání. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství 1988. 

KUJAL, B. A KOL. Pedagogický slovník l.dí!. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství 1965. 

LANGER, S. Problémový žák v době dospívání na ZŠ a v nižších třídách 

gymnázia. Hradec Králové: Kotva 2001. ISBN 80-902210-0-9. 

LANGMEIER, J., KREJčíŘoVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada 

1998. ISBN: 80-7169-195-X. 

LANGR, L. Úloha motivace ve vyučování na základní škole. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství 1984. 

63 



LAŠEK, J., CHRZOV Á, M. Základy statistického zpracování 

pedagogicko-psychologického výzkumu. Hradec Králové: Gaudeamus 

2003. ISBN 80-7041-749-8. 

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portá11999. ISBN 80-7178-348-X. 

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: 

Karolinum 1998. ISBN 80-7184-569-8. 

PETŘKOV Á, A. Nástin ontogeneze dětství a dospívání. Olomouc: 

Univerzita Palackého 1991. ISBN: 80-7067-002-9. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: 

Portál2001. ISBN 80-7178-579-2. 

SKALKOVÁ, J. A KOL. Úvod do metodologie a metod pedagogického 

výzkumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1983. 

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém 

výzkumu. Praha: Karolinum 1998. ISBN 80-86039-56-0. 

TAXOV Á,J.Pedagogicko-psychologickézvláštnosti dospívání. Praha:Státní 

pedagogické nakladatelství 1987. 

TRA VERS, R. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství 1969. 

VACEK, P.Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus 

2005. ISBN 80-7041-223-2. 

64 



SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.l Dotazník pro žáky 9. ročníku 

Příloha č.2 Ratingové šetření pro učitele 

Příloha č.3 Tabulka pro sběr údajů z pedagogické dokumentace ZŠ 

Kralupy nad Vlatavou 

Příloha č.4 Tabulka pro sběr údajů z pedagogické dokumentace ZŠ 

Veltrusy 

Příloha Č.S Tabulka pro sběr údajů z pedagogické dokumentace ZŠ Horní 

Beřkovice 

66 



v , 

PRlLOHY 



Příloha č.l: Dotazník pro žáky 9.ročníku 

Ahoj, 

Dotazník pro žáky 9. ročníku 
I.pololetí 

máš před sebou dotazník, který se Tě bude převážně ptát na tvou přípravu na 
vyučování. Na otázky odpovídej, prosím, pravdivě. Dotazník je anonymní (nemusíš se 
podepisovat) a výhradně slouží k mým studijním účelům. Tvým úkolem bude označit 
odpověď, která je Ti nejblíže. 

Předem Ti děkuji za vynaložené úsilí a za upřímnost. 

Štěpánka Srbová 

U každé otázky zakroužkuj, prosím některou z odpovědí, která je Ti nejblíže. 

l.Kolik času průměrně věnuješ každý den přípravě na vyučování? 
a) vůbec žádný 
b) méně než hodinu 
c) 1 - 2 hodiny 
d) 2 - 3 hodiny 
e) více než 3 hodiny 

2.MyslíŠ si, že tvá domácí příprava na vyučování je: 
a) nedostačující 

b) mohla by být lepší 
c) průměrná 

d) zcela dostačující 
e) nadměrná 

3.MyslíŠ si, že je důležité věnovat učení a vzdělávání svůj čas a energii? 
a) rozhodně ne 
b) spíše ne 
c) spíše ano 
d) ano 
e) je to pro budoucí život nezbytné 

4.Svou odpověď zdůvodni výběrem z následujících možností podle toho, která je Ti 
nejblíže: 

a) v životě se uplatním i bez vzdělání 
b) vzdělání není pro život nejdůležitější, ale když bude třeba, zeptám se nebo se 

budu řídit vlastním rozumem 
c) i když nejsem přesvědčen/a!, že v životě využiji vše, co jsem se ve škole 

naučil/a!, myslím si, že je to užitečné 



d) vzdělávání by měl člověk věnovat čas a energii po celý život, nejen během 
povinné školní docházky, je to velmi důležité 

e) vzdělávání a učení je jedna z nejdůležitějších činností člověka a bez ní nemůže 
v dnešním světě existovat 

S.Příprava na vyučování je pro tebe: 
a) nepřipravuji se 
b) utrpení 
c) nutné zlo 
d) nevadí ti 
e) radost 

6.Přijetí ke studiu na střední školu pro tebe znamená: 
a) vůbec nic, je mi to jedno 
b) konec všech školních povinností a do konce školního roku už jen "ulejvárna" 
c) možná trochu v přípravě na vyučování polevím 
d) situace se pro mne nemění, nijak mě to v přípravě na vyučování neovlivní 
e) je to pro mne výzva, abych dokázal/a!, že mám pro studium všechny 

předpoklady a ihned se začnu intenzivně připravovat na náročné požadavky, 
které mne budou na střední škole čekat 

7.MyslíŠ si, že prospěch a chování v I.pololetí 9. třídy je: 
a) nezajímá mě 
b) méně důležitý než ve lI.pololetí 9.třídy 
c) stejně důležitý jako ve lI.pololetí 9.třídy 
d) důležitější než ve lI.pololetí 9.třídy 
e) o dobrý prospěch a chování se snažím bez ohledu na pololetí nebo důležitost 

8.V případě tvé absence ve škole: 
a) je ti úplně lhostejné, co jsi zameškal/a! a učivo si nedoplníš 
b) po návratu do školy čekáš, až tě učitel vyzve k doplnění zameškaného učiva a 

vše si doplníš až po několikerém upomínání 
c) učivo si po návratu doplníš, ale ne vše, jen to, co považuješ za důležité 
d) po návratu do školy se snažíš zjistit od spolužáků, co jsi zameškal/a! a vše si co 

nejdříve doplníš 
e) již během své absence se snažíš vše doplnit a někdy jsi s učením ještě vpředu 

oproti spolužákům 

9.0 dobrý prospěch a chování se: 
a) vůbec nesnažím 
b) pokouším se snažit hlavně kvůli rodičům 
c) snažím, abych byl dobře připraven na střední školu, na kterou jsem se dostal/a! 
d) snažím se hlavně kvůli sobě 
e) nemusím se snažit, vše mi jde samo 



Příloha č.2: Ratingové šetření pro učitele 

Ratingové šetření pro učitele 

Vážení kolegové, 

máte před sebou ratingové šetření, které mi má pomoci při zpracovavam 
výzkumu, na kterém pracuji v rámci své diplomové práce na FF UK Praha. Šetření se 
týká žákovy učební morálky v 9. ročníku. Vaším úkolem je u každého pojmu na 
stupnici 1-5 Gako školní klasifikace) označit Váš názor. Možnost N označuje nevím, 
nemohu posoudit. 

Dotazník je anonymní a bude použit výhradně k mým studijním účelům. Vážím 
si Vaší ochoty a času, který věnujete tomuto šetření. 

Štěpánka Srbová 

Všechny následující okruhy se týkají většiny žáků 9. ročníku základní školy. 
Odpověď Vám nejbližší, prosím, zakroužkujte. 

I.Zodpovědnost 

zodpovědný 1 2 

2.Plnění školních povinností 

plní 1 

3.Prospěch 

vzestupná 1 
tendence 

4.Krátkodobá absence 

nízká 

S.Chování 

vzestupná 
tendence 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

5 N 

5 N 

5 N 

5 N 

5 N 

nezodpovědný 

neplní 

sestupná 
tendence 

vysoká 

sestupná 
tendence 



Příloha č.3: Tabulka pro sběr údajů z pedagogické dokumentace 
- ZŠ Kralupy nad Vltavou 

třida 9.4 
SLEDOVANÉ ÚDAJE I. polol. II. polol. 

/1,:(1 "93 
Průměr prospěchu celé třídy V 

1/ ro/J 6 ~I 
Průměr zameškaných omluvených hodin e-
Průměr zameškaných neomluvených hodin -tJ tJ 
Celkový průměr zameškaných hodin ljtJ;, ~ f~f 
Postihy za chování 

- napomenutí třídního učitele f ~ 
- třídní důtka :; t 

- ředitelská důtka g J 
- 2. stupeň z chování O () 

- 3. stupeň z chování O j 
CELKEM 

Počet žáků s vyznamenáním f' ft 
Celkem počet žáků ve třídě ~I '24 

2 COS -ZOt'6 

třída 9 .. ť-

I.polol. lI.polol. 

1 
1/12 ,(/1(; 

54/f Ggg 

C'D O 

SIf, 'f 6~t 

2 3 
S" 'f 
't 5 

D 1 
O o 

If j 

ZD 20 

Jakým způsobem motivuje škola žáky 9. tříd ke studiu po přijetí na střední školu, uveďte 
prosím slovně: 

! /;;/tf t/VU-i:'./}// ~I - /f <--: --( ~ ~UuÚ;lť/ ~~ /ÍVt14 I --UL, U{, /Lt 
f U l4{7 1 

~d~ - /k(~/t(;V /1id---ů~ 114c:rvt--ut~ 
~/~ vl1~Nt'-t/ /~ 
./fLA1d /Jl r /ÁT/ 



Příloha č.4: Tabulka pro sběr údajů, z pedagogické dokumentace - ZŠ Veltrusy 

11. tYt1l utJr- WO.6 

Cd 9 Jl-na .... třída 9.~ 

SLEDOVANÉ ÚDAJE I. polol. II. polol. I.polol. Il.polol. 

Průměr prospěchu celé třídy tl2 ~ .. 96 {JJ I, jl 
/ 

Průměr zameškaných omluvených hodin t;t;/1J IIJ/;}(}Y A/TY j/tf/!Z--
Průměr zameškaných neomluvených hodin {J/Or; ílt Vr! / #,JJ 
Celkový průměr zameškaných hodin tlÍf, ~J 'j?Ó/lf V1/J1! ./ Ol 3! 

f 

Postihy za chování 

- napomenutí třídního učitele l -3 ;f /' 

- třídní důtka / Z- l- 3 
- ředitelská důtka 4 Z ,....- 4 

- 2. stupeň z chování 4 d 4' /' 
- 3. stupeň z chování .,/ "..-

./ 
/ 

CELKEM 

Počet žáků s vyznamenáním tj Li -f'O h 
Celkem počet žáků ve třídě rz~ 'b:> ZL; z.-ý 

Jakým způsobem motivuje škola žáky 9. tříd ke studiu po přijetí na střední školu, uveďte 
prosím slovně: 

.-



Příloha č.S: Tabulka pro sběr údajů z pedagogické dokumentace 
- ZŠ Horní Beřkovice 

třida 9Á. 

SLEDOVANÉ ÚDAJE I. polol. II. polol. 

//00 rl tLt?'c?~, 
Průměr prospěchu celé třídy 49/1 ~?tJo 

Průměr zameškaných omluvených hodin 4<8/~ :a;:?J 
Průměr zameškaných neomluvených hodin O () 

Celkový průměr zameškaných hodin .t;g/6- 7Yí .:tJ 
Postihy za chování 

- napomenutí třídního učitele /; ~ 
- třídní důtka --/' rL 

- ředitelská důtka lL 
- 2. stupeň z chování 

- 3. stupeň z chování 

CELKEM <6 fl 

Počet žáků s vyznamenáním :L .J 
Celkem počet žáků ve třídě pťo ~ó 

třída 9 .... 

I. polo I. Il.polol. 

Jakým způsobem motivuje škola žáky 9. tříd ke studiu po přijetí na střední školu, uveďte 
prosím slovně : 

.-



Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována k studijním účelům. Žádám, aby 
citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se vYPlljčovatelé řádně 
zapsali do přiloženého seznamu. 

V Praze dne ... , . }. r ?:} PP.!.. .. , ... 

Pořad. Jméno čtenáře 
číslo 

Císlo OP Bydliště 

. fF~~ .... r:!??::-:~ 
Podpis 

I Datum 


