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Shrnutí poznatků 
Poznatek 1. Výsledky žáků v českém jazyce, matematice, cizích jazycích i Obecných studijních 
předpokladech se významně liší pro různé typy škol. 

Poznatek 2. Mezi prvním a posledním ročníkem středoškolského studia se rozdíly mezi školami 
zvětšují: osmiletá gymnázia zvyšují svůj náskok před čtyřletými, čtyřletá před obchodními 
akademiemi a středními průmyslovými školami atd. 

Poznatek 3. Ze všeobecných předmětů je na všech typech středních škol nejpřísněji 
známkována matematika, žáci z ní mají v průměru téměř o půl stupně horší známku než 
z ostatních předmětů. 

Poznatek 4. Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci. 

Poznatek 5. Žáci se stejnou známkou nedosahují v testu stejných výsledků – skóre se liší jak 
podle typu školy, tak podle pohlaví. 

Poznatek 6. Rozdílné výsledky v testech OSP souvisí především s typem školy, kterou žáci 
navštěvují; další proměnné, jako pohlaví, velikost obce nebo vzdělání rodičů, rozdíly vysvětlují 
také, ale méně. 

Poznatek 7. Téměř stejná zjištění jako pro testy OSP platí i pro všechny ostatní předměty 
a stejné faktory vysvětlují jak dosažené skóre v jednotlivých testech, tak zlepšení mezi roky. 

Poznatek 8. Rozdíly ve výsledcích žáků nejde vysvětlit jen tím, že „na gymply jdou nejchytřejší“ 
– studovaná střední škola odpovídá Obecným studijním předpokladům v 1. ročníku jen částečně. 

Poznatek 9. Žáci, kteří v dotaznících uvedli, že je předmět baví, dosahovali v testech mnohem 
lepších výsledků než žáci, kteří měli k předmětu negativní vztah. 

 



 

 

Úvod 

Tato zpráva shrnuje vybraná obecná zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio na základě 
dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků středních 
škol. Díky velkému vzorku a možnosti poměřovat relativní posuny jednotlivých účastníků i škol 
v čase můžeme zjistit poměrně dost o tom, na které školy chodí nejlepší žáci a kde v základních 
vzdělávacích předmětech (český jazyk, cizí jazyky, matematika) nejvíce během svého studia 
pokročí.  

Použité testy ale zkoumaly jen určitou sadu znalostí a dovedností. Testy jsou přirozeně zaměřené 
pouze na tu část obsahu jednotlivých předmětů, kterou lze zkoumat formou výběru uzavřených 
odpovědí. Nepostihují tedy celou šíři (školního) vzdělávání. Zaměřením na všeobecně vzdělávací 
předměty zvýhodňují výsledky Vektoru obecně zaměřené školy (gymnázia) před těmi, které se 
orientují na odbornou či praktickou výuku (SOŠ, SOU). Na druhou stranu právě všeobecně 
vzdělávací předměty, tedy mateřský a cizí jazyky a matematika, dnes mnohem více než dříve hrají 
důležitou roli v přípravě dětí na současné společenské a ekonomické požadavky, na budoucnost, 
o níž nevíme, jaká bude. V budoucím, stále rychleji měnícím se světě současní žáci budou 
potřebovat být vybaveni celou řadou univerzálních znalostí, které jsou soustředěny právě 
v testovaných předmětech, ale i dovedností, 
schopností i postojů, mezi něž patří chuť 
a schopnost stále se učit, týmová spolupráce, 
zdravé sebevědomí, práce s informacemi, 
morální hodnoty včetně ochoty podílet se 
jako občan na chodu společnosti a řada 
dalších. Část z nich je v rámci Vektoru 
měřena testem Obecných studijních 
předpokladů (OSP). 

Kam bude směřovat vzdělávání 

Důležitou funkcí školy je ale i předávání 
kulturních a společenských návyků a hodnot 
a rozvíjení osobnosti mladého člověka. 
S měnícími se cíli vzdělávání pracují 
i významné zahraniční studie, které 
předpovídají, jaká podoba vzdělávání bude 
nejvhodnější pro dynamicky se měnící svět 
21. století (viz např. zpráva pro britské 
ministerstvo školství pojmenovaná Beyond 
Current Horizons1 nebo publikace The 
Learning Society2 poradenské společnosti 
Cisco). Pozoruhodné je, že velmi podobně 
formulují požadavky na absolventy škol i čeští 
podnikatelé, kteří u uchazečů o práci čím dál 
více požadují zejména adaptabilitu, flexibilitu 
a dovednost vyhodnotit informace a prezentovat závěry.3 

                                                           
1 viz http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/ 
2 viz http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf 
3 viz http://www.mpo.cz/dokument93005.html 

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §2: 

 

(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména 

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven 
poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními 
a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, 
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání 
informací a učení se v průběhu celého života, 

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného 
a odborného vzdělání, 

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního 
státu, základních lidských práv a svobod spolu 
s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,  

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů 
ve společnosti, 

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti 
a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové 
a náboženské identitě každého, 

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot 
a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel 
vycházejících z evropské integrace jako základu pro 
soužití v národním a mezinárodním měřítku, 

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí 
a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného 
rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 



 

 

Cisco: The Learning Society − Nový soubor 
dovedností 

 

Občané 21. století potřebují doplňovat své základní 
dovednosti a znalosti o nový soubor dovedností, které 
jsou žádanější než dříve. O těchto „dovednostech pro 
21. století“ probíhá velká debata a ačkoli jejich přesné 
rozčlenění může být různé, obvykle je jasně 
identifikováno následujících osm oblastí: 

1) Shromažďování, syntéza a analýza informací. 

2) Autonomní práce s vysokým standardem a minimální 
kontrolou. 

3) Vedení a usměrňování dalších autonomních 
pracovníků. 

4) Kreativita a přetváření kreativity v činy. 

5) Kritické myšlení a kladení správných otázek. 

6) Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět 
problému v jeho celistvosti. 

7) Účinná komunikace, časté používání technologií. 

8) Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní 
společnosti a ve světě jako celku. 

Tyto tendence sledujeme i v konkrétních 
zahraničních vzdělávacích systémech. Země, 
jako Nový Zéland, Austrálie či Singapur, 
tedy státy patřící mezi nejúspěšnější 
v mezinárodních šetřeních PISA, ve svých 
cílech vzdělávání zdůrazňují nejen požadavky 
pracovního trhu, ale i to, aby se žáci v životě 
aktivně podíleli na dění kolem sebe, uměli se 
dobře informovat, měli důvěru ve své vlastní 
schopnosti a odpovědně přistupovali ke svému 
celoživotnímu vzdělávání. Naplňování těchto 
cílů je navíc jednoznačně nadřazeno předávání 
tradičních školních vědomostí. K tomu pak 
nedílně patří, že se při vzdělávání dbá na to, 
aby žáci znali své kvality a rozvíjeli vlastnosti, 
jako je houževnatost, zvídavost nebo 
zodpovědnost. Vzdělávání už tedy zjevně 
nemůže být chápáno jako pouhé jednostranné 
předávání informací, ale hlavně jako vedení 
k aktivnímu přístupu ve vlastním vzdělávání 
a k formování postojů a hodnot. 

Testy pro rozvoj škol, ne k sestavování žebříčků 

Testy, které žáci v uvedených letech absolvovali, ale ověřují jen velmi malou část těchto cílů. Je 
proto potřeba být si vědomi jejich omezené vypovídající hodnoty. Test OSP poměrně dobře 
vypovídá o potenciálu žáků, jeho výsledky ale nejsou příliš závislé na tom, jak kvalitní je výuka ve 
škole. Předmětové testy se dotýkají některých důležitých kompetencí (např. čtenářské gramotnosti 
nebo schopnosti abstraktního myšlení), zpravidla o nich ale nevypovídají v celé šíři a už vůbec ne 
o všech. Závěry této zprávy mohou vyzývat k sestavování žebříčků škol a k trestání těch, kteří se 
zdají slabší. Možná ale někteří žáci, kteří nejsou tak dobří v pravopisu, umí lépe než jiní pracovat 
v týmu, lépe se učit, možná umí lépe pracovat s informacemi a lépe argumentovat. Tyto kvality 
plošné testování postihnout nemůže. 

Co dělat víc? Změna přístupu škol, rodičů i státu 

Na to, abychom dokázali české školství (a vzdělávání obecně) posuzovat komplexně, bychom 
museli v první řadě víc chtít. Kupříkladu Česká školní inspekce míru výše zmiňovaných schopností 
nijak nezkoumá. Nezahrnují je státní maturity a žádnou relevantní informaci nám neslibuje ani 
připravované plošné testování 5. a 9. tříd 
základních škol. Velký zájem o tuto oblast 
nejeví ani rodiče – představa maminky, která si 
ve škole stěžuje, že je její syn nedostatečně 
veden k flexibilitě a práci v týmu, vypadá spíše 
nepravděpodobně. Mnohem víc většinu 
maminek trápí trojka z chemie, přestože ta 
budoucí život dítěte ovlivní mnohem méně než 
uvedená schopnost týmové spolupráce. 

Scio pro budoucnost vzdělávání 

Společnost Scio v současnosti pracuje na 
systematizaci vzdělávání v doposud 

Zaměstnavatelé preferují následující kompetence: 
mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi, praktické 
dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace 
a sebeprezentace, komunikační schopnosti, loajalita 
k zaměstnavateli, samostatnost, schopnost řešit stresové 
situace, empatie. 

Kompetence, jejichž význam vzroste: ve všech 
sledovaných sektorech je na přední místa žebříčku 
řazena zběhlost v cizích jazycích a v používání výpočetní 
techniky, ochota učit se a rovněž adaptabilita a flexibilita; 
pouze v kvartérním sektoru je ještě více než adaptabilita 
a flexibilita zdůrazňována zběhlost v zacházení 
s informacemi a také komunikační schopnosti. 

 



 

 

nepokrytých oblastech i na měření obecných kompetencí. Považujeme za žádoucí podnítit v těchto 
otázkách širší veřejnou diskusi, a zlepšit povědomí o tom, jakými cestami k nim můžeme dospět. 
Více na www.scio.cz.  



 

 

Co je Vektor 
Vektor umožňuje každé zúčastněné střední škole srovnání výsledků svých žáků s výsledky žáků 

jiných škol, a to jak na začátku středoškolského studia (vstupní testování v 1. ročníku), tak v jeho 

závěru (výstupní testování na začátku posledního ročníku). Školy rovněž zjistí, jak se změnilo 

pořadí každého žáka mezi vstupním a výstupním testováním, tj. jaký je relativní posun žáka. 

Relativní posun lze též interpretovat jako přidanou hodnotu školy (jak škola žáka po dobu studia 

vzdělala v měřených oblastech). Srovnání se provádí pomocí didaktických testů ze všeobecně 

vzdělávacích předmětů a testu OSP. Kontext pro výsledky pomáhají dotvářet žákovské dotazníky. 

Analýza, ze které zde předkládáme vybrané závěry, zkoumá výsledky z testů a dotazníků od 

školního roku 2005/06 do školního roku 2011/12. Vektor bude pokračovat i v dalších letech. 

 

Důležité údaje o Vektoru 

• Testování probíhá od roku 2005/06. 

• Testování se zúčastnilo 655 škol a 107 923 žáků. 

• Školy jsou pro potřeby zprávy rozděleny podle typů škol do šesti skupin – víceletá gymnázia 

(GV), čtyřletá gymnázia (G4), obchodní akademie (OA), střední průmyslové školy (SPŠ), střední 

odborné školy (SOŠ), střední odborná učiliště (SOU). Poslední skupina je ale zastoupena 

výrazně méně než ostatní, data za SOU proto nejsou zcela vypovídající. 

• Testování probíhá v celé řadě předmětů, pro účely této analýzy ale byly zpracovány pouze ty 

nejpoužívanější – český/anglický/německý jazyk, matematika a Obecné studijní 

předpoklady (OSP). 

• Ve všech testech byly používány uzavřené otázky s jednou správnou odpovědí z nabídky. 

• Školy dostávají několik výstupních zpráv s různou mírou obecnosti – pro žáky, učitele 

předmětů, třídní učitele a vedení školy. 

 

Kromě analytických podkladů, které předáváme spolu s výsledky školám, jsme z dat vytvořili 

souhrnnou publikaci, kterou lze najít na našich stránkách4 a ze které vám nyní předkládáme 

vybraná zjištění. 

 

 

                                                           
4 www.scio.cz/vyzkum/analyza_vektor.asp 



 

 

Účast žáků v testování 

Od roku 2005 se do Vektoru zapojilo více než 100 000 žáků 1. ročníků a více než 60 000 žáků 

4. ročníků ze všech typů středních škol.  

Počet žáků zapojených do Vektoru dle typu školy 

typ školy 1. r. 4. r. 
GV 17 581 11 039 
G4 31 351 19 712 
OA 10 313 5 533 
SPŠ 9 057 4 953 
ost. SOŠ 36 083 19 787 
SOU 3 538 1 874 
Celkem 107 923 62 898 

 

Počet absolvovaných testů za jednotlivé předměty 

 

 

 

 

Standardizované skóre 

Výsledek testu je pro účely této zprávy určen tzv. standardizovaným skóre. Standardizované 

skóre je přepočet výsledků testů na společnou škálu tak, aby průměr byl 50 a směrodatná 

odchylka 10. Po tomto přepočtu by se tedy dvě třetiny žáků měly pohybovat mezi 40 a 60 body. 

Téměř všechny výsledky (99 %) pak v rozmezí od 20 do 80 bodů. 

Relativní posun mezi 1. a 4. ročníkem udává, jakým způsobem se posunuli žáci, kteří začínali 

v 1. ročníku na stejné úrovni. Např. skupina žáků, kteří měli ve vstupním testování skóre 40 bodů, 

následně jako celek průměrně dosáhla ve výstupním testování skóre 42 bodů. Žáci, kteří dosáhli 

skóre 45 bodů, mají relativní posun kladný (+3), žáci, kteří dosáhli 40 bodů (stejně jako ve 

vstupním testování) mají relativní posun záporný (-2). Tento model tedy dává stejnou šanci uspět 

všem žákům a školám bez ohledu na to, jak dopadli v prvním testování – nejlepší soutěží 

s nejlepšími, průměrní s průměrnými, nejhorší s nejhoršími. 

test 1. r. 4. r. 
Čj 102 695 59 007 
Ma 94 184 42 015 
Aj 79 053 49 026 
Nj 25 435 19 241 
OSP 101 228 57 225 



 

 

Obecná zjištění 
Poznatek 1. Výsledky žáků v českém jazyce, matematice, cizích jazycích i Obecných 
studijních předpokladech se významně liší pro různé typy škol.  

Průměrné stand. skóre v testech 4. ro čníku podle typu SŠ, pouze školy s 
vícenásobnou ú častí
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Nejlepších výsledků obecně dosahují žáci víceletých gymnázií, jejich náskok před čtyřletými 

gymnázii je podobný jako rozdíl mezi G4 a některými SOŠ. Pro všechny domény platí obecné 

pořadí GV – G4 – SOŠ – SOU, v rámci skupiny SOŠ se pořadí liší pro jednotlivé předměty. OA 

obecně dosahují dobrých výsledků v němčině, SPŠ zase vynikají v matematice a jejich 

žáci mají i poměrně vysoké studijní předpoklady. 

Ve všech kategoriích dopadají nejhůře SOU, je ale třeba si uvědomit, že jednak se do testování 

opakovaně zapojil jen malý počet škol tohoto typu, jednak všeobecné vzdělávání nepatří mezi 

jejich hlavní cíle. Této výuce je tedy věnováno výrazně méně času i pozornosti než na jiných 

typech škol. 



 

 

Poznatek 2. Mezi prvním a posledním ročníkem středoškolského studia se rozdíly mezi 
školami zvětšují: osmiletá gymnázia zvyšují svůj náskok před čtyřletými, čtyřletá před 
OA a SPŠ atd. 

Průměrný relativní posun mezi 1. a 4. ro čníkem podle typu SŠ, pouze školy s 
vícenásobnou ú častí
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Poznatky popsané u předešlého grafu platí i pro relativní posun škol v průběhu středoškolského 

studia. Gymnázia, která dosahovala dobrých výsledků už v 1. ročníku (resp. kvintě nebo tercii 

v případě víceletých gymnázií), svůj náskok ještě zvětšila, SOŠ se naopak v celkovém pořadí 

posouvaly ještě níže. Výjimkou jsou opět především SPŠ, které v matematice své žáky naučí 

stejný objem látky jako čtyřletá gymnázia a solidně rozvíjejí i jejich obecné studijní 

předpoklady. 

Čtyřletá gymnázia si zachovala pořadí vůči víceletým pouze v cizích jazycích, v ostatních 

zkoumaných oblastech průkazně ztrácela, rozdíly ve znalostech žáků se zvětšovaly. OA se 

překvapivě výrazně propadly zejména v matematice a českém jazyce, kdy se jejich pořadí zhoršilo 

i vůči ostatním SOŠ. 



 

 

Známkování a jeho vztah k testům 
Poznatek 3. Ze všeobecných předmětů je na všech typech středních škol nejpřísněji 
známkována matematika, žáci z ní mají v průměru téměř o půl stupně horší známku 
než z ostatních předmětů. 
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Relativní přísnost známkování se mezi předměty liší. Zatímco z českého a anglického jazyka 

je průměrnou známkou na gymnáziích dvojka, z matematiky jsou průměrné známky skoro o půl 

stupně horší. Toto pořadí platí na všech typech škol zhruba stejně, z těchto čtyř předmětů vždy 

dávají nejhorší známky učitelé matematiky. 

Z grafu je patrné, že přísnost známkování se liší podle typů škol. Na SOŠ jsou běžné mnohem horší 

známky než na gymnáziích, tento rozdíl ale stále nevyrovnává nerovnosti v reálných znalostech 

žáků. I když má na SOŠ jedničku z matematiky mnohem méně žáků než na gymnáziích, potřebné 

znalosti a dovednosti pro její získání jsou na SOŠ stále ještě výrazně menší. Tuto skutečnost lépe 

ilustruje poznatek 5. 



 

 

Poznatek 4. Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci. 

Rozdíly ve známkování podle pohlaví
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Na všech typech škol dostávají dívky lepší známky než chlapci, i když velikost tohoto 

rozdílu je různá u jednotlivých předmětů. Chlapci přitom dosahují v testech obecně lepších 

výsledků než dívky, a to i na jednotlivých typech škol. 

Tento rozdíl může být částečně dán i povahou zkoušky, např. u českého jazyka musí být do 

hodnocení v hodinách zahrnuty i oblasti, které písemné testy neověřovaly – kvalita písemného 

i ústního projevu, tvůrčí schopnosti, aktivita v hodinách atd. Na druhou stranu je v případě 

matematiky písemná práce i na školách dominantním způsobem hodnocení. Výsledky v testu by 

tedy s obdrženou známkou měly souviset nejtěsněji – přesto se ale velký rozdíl ve výsledcích 

chlapců a děvčat do hodnocení nepromítá a dá se proto říci, že známkování na školách je 

k chlapcům nespravedlivé. 



 

 

Poznatek 5. Žáci se stejnou známkou nedosahují v testu stejných výsledků – skóre se 
liší jak podle typu školy, tak podle pohlaví. 

Skóre v matematice chlapc ů a dívek se stejnou známkou na vybraných typech ško l
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Jak bylo zmíněno výše, známkování na všech typech škol je k chlapcům výrazně přísnější než 

k dívkám. Z tohoto grafu je patrné, že chlapci, kteří dostali na posledním vysvědčení z matematiky 

trojku, dosáhli v testu lepšího skóre než dívky, které se mohly pochlubit dvojkou. 

Současně je patrné, že ani přísnější hodnocení na některých typech škol nevyrovnává rozdíly mezi 

znalostmi a dovednostmi žáků se stejnou známkou na různých školách. Z toho mimo jiné plyne 

obtížná pozice státní maturity – kde nasadit jednotnou laťku, aby všichni měli šanci, ale současně 

nebyl test pro některé příliš jednoduchý a demotivující? Na tomto grafu je dobře vidět, že pokud 

bychom pomyslnou čáru udělali tak, aby se žáci se čtyřkami na gymnáziích museli alespoň trochu 

snažit, žáci na některých SOŠ by neměli žádnou šanci, i když třeba měli po celé čtyři roky samé 

jedničky. A naopak – pokud bychom chtěli dát možnost uspět i čtyřkařům ze SOŠ, pro gymnazisty 

by zkouška pomalu ani nestála za pozornost a nemohla by mít reálný význam pro přijetí na vysoké 

školy. 

Představa, že jakýkoli test sjednotí úroveň středních škol, je tedy nejen iluzorní, ale 

i potenciálně nebezpečná pro kvalitu vzdělávání.  



 

 

Co vysvětluje rozdílné výsledky žáků 
Poznatek 6. Rozdílné výsledky v testech OSP souvisí především s typem školy, kterou 
žáci navštěvují; další proměnné, jako pohlaví, velikost obce nebo vzdělání rodičů, 
rozdíly vysvětlují také, ale méně. 

Vysvětlení rozdíl ů mezi žáky v testu OSP pro 4. r.
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Na příkladu testu OSP je vidět, že nejvýznamnějším faktorem pro vysvětlení rozdílů ve 

výsledcích žáků je typ školy. Poměrně výrazný je i vliv pohlaví. Vzdělání rodičů (které může 

reprezentovat socioekonomický status rodiny) ani velikost obce překvapivě příliš významnou roli 

nehrají, i když ani jejich vliv není možné zcela zanedbat. 

Jednotlivé faktory jsou od sebe navzájem očištěné. Znamená to tedy, že se vliv rodiny projevuje 

především tím, že vysokoškoláci posílají své děti přednostně na (víceletá) gymnázia a naopak 

rodiče s nižším vzděláním své děti ke studiu motivují méně. Pokud se ale jednou podaří žákovi 

tuto „sociální past“ překonat a je přijat na kvalitní školu, jeho šance tam uspět je 

téměř stejná jako u jeho lépe zajištěných spolužáků. 

I když velikost obce s výsledky školy mírně koreluje, rozptyl je poměrně velký a v žádném případě 

se nedá předpokládat, že by každá škola ve velkém městě byla špičková a naopak každá 

venkovská špatná. Kvalita školy zřejmě závisí mnohem víc na jiných věcech. 

vzdělání matky 

vzdělání otce 

velikost obce 



 

 

Poznatek 7. Téměř stejná zjištění jako pro testy OSP platí i pro všechny ostatní 
předměty a stejné faktory vysvětlují jak dosažené skóre v jednotlivých testech, tak 
zlepšení mezi roky. 

Vysv ětlení rozdíl ů mezi žáky v testu z ČJ a MA pro 4. r.
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Podobná zjištění jako ta popsaná u předchozího grafu platí i pro ostatní testy. Kromě dosaženého 

skóre vysvětlují zhruba stejně i relativní posun mezi 1. a 4. ročníkem – tedy ty skupiny, 

které dosáhly nejlepších výsledků ve 4. ročníku, byly i ty, které se toho za čtyři roky studia na 

střední škole nejvíce naučily. Znamená to, že dobré výsledky gymnázií, chlapců, dětí vysokoškoláků 

a větších obcí není možné přičítat jen tomu, že toho „umí více“ ze základní školy, tento náskok se 

u všech zmíněných faktorů v průběhu středoškolského studia ještě zvětšuje, pokud v 1. ročníku 

vůbec platil. 

Pro jednotlivé předměty se nejvíce liší vliv pohlaví, což je patrné zejména u matematiky a českého 

jazyka. Zatímco v matematice mají chlapci náskok už v 1. ročníku a díky tomu, že se ji rychleji učí, 

se jejich náskok před děvčaty během čtyř let ještě výrazně zvětší, v českém jazyce jsou 

v 1. ročníku lepší dívky a chlapci je už do maturity nedokážou zcela dohnat, i když se rozdíly mezi 

pohlavími zmenšují. 

vzdělání matky 

vzdělání otce 

velikost obce 



 

 

Poznatek 8. Rozdíly ve výsledcích žáků nejde vysvětlit jen tím, že „na gymnázia jdou 
nejchytřejší“ – studovaná střední škola odpovídá Obecným studijním předpokladům 
v 1. ročníku jen částečně. 
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„Krabice“ na tomto grafu označují tzv. mezikvartilové rozpětí (rozdíl mezi 25. a 75. Percentilem) 

− u každého typu školy je tedy uvnitř obdélníku přesně polovina žáků. „Anténky“ nahoru a dolu 

potom zahrnují všechny žáky daného typu školy, extrémní hodnoty ale mohou být způsobeny 

náhodnými vlivy a rozdílnou motivací žáků. Musíme tedy být při jejich interpretaci opatrní. 

Z grafu rozložení OSP na začátku studia je ale i tak dobře vidět, že potenciál žáků na různých 

typech škol není až tak propastně odlišný. Např. i jen lehce nadprůměrní žáci na OA nebo SPŠ by 

poměrně dobře zapadli do kolektivu na čtyřletých gymnáziích, i na ostatních SOŠ se najdou 

výjimečně nadaní jedinci. Předchozí poznatky proto není možné vysvětlit jen rozdílným nadáním 

žáků na vstupu, ale různé školy skutečně zřejmě i různou měrou rozvíjejí schopnosti svých 

absolventů. 

 

Rozložení skóre v testu OSP v prvním ročníku podle typu školy 



 

 

Poznatek 9. Žáci, kteří v dotaznících uvedli, že je předmět baví, dosahovali v testech 
mnohem lepších výsledků než žáci, kteří měli k předmětu negativní vztah. 
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Žáci, kteří v připojených dotaznících deklarovali pozitivní vztah k předmětu, dosahovali výrazně 

lepších výsledků než ti, které předmět „nebaví“. Tato závislost je přitom již očištěna od vlivu 

vzdělání rodičů, typu školy a dalších, platí tedy univerzálně i v rámci jedné třídy. Rozdíl mezi těmi, 

které předmět baví a které nebaví, je potom v případě některých předmětů větší než mezi 

čtyřletými gymnázii a SOŠ. Obzvlášť výrazně se tato závislost projevuje u nejméně 

oblíbených předmětům, jako je němčina a matematika, naopak u poměrně oblíbeného 

českého jazyka tak silná není. 

Je důležité si uvědomit, že tato data popisují pouze korelaci, ale už ne kauzalitu – není možné 

dokázat, jestli žáci dosahují lepších výsledků, protože je předmět baví, nebo je předmět baví, 

protože dosahují dobrých výsledků. Pravděpodobně platí oba faktory současně, přesto ale není 

dobré vliv pozitivní motivace žáků podceňovat a rozvíjení kladného vztahu k učení pravděpodobně 

může významně pomoci žákům s osvojováním si nových poznatků. 
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