
3středa, 8. června 2016   Události

Učitelé své žáky podceňují, jejich znalosti 
se ale za dvacet let nezhoršily

Téměř polovina ředitelů zá-
kladních škol si myslí, že 
dnešní žáci mají horší zna-
losti než ti před dvaceti lety. 

Skutečnost je ale jiná. Podle výsled-
ků testů  společnosti Kalibro zvlád-
li žáci devátých tříd stejné testy 
z matematiky, přírodovědného 
základu a češtiny dokonce o něco 
lépe, v angličtině výrazně lépe než 
deváťáci v roce 1996. Mírně se zhor-
šili jen v humanitním základu. 

„Ne všichni ředitelé byli na jedné 
škole dvacet let, nicméně obrázek, 
který o svých žácích mají, je jasný,“ 
říká David Souček ze společnosti 
Kalibro, která se dlouhodobě zabý-
vá testováním žáků základních škol.

Čeští učitelé jsou v podceňování 
schopností svých i svých žáků re-
kordmany. Vyplynulo to už z me-
zinárodního šetření o učitelích  
TALIS 2013. Své schopnosti učit 
děti, zaujmout je či zklidnit hod-
notí skoro nejhůř ze zapojených 
zemí. Jen polovina učitelů věří, že 
dokáže přesvědčit své žáky, že mo-
hou mít lepší výsledky. Mezinárod-
ní průměr je 85 procent.

Zasloužené jedničky
Určit důvody, proč jsou učitelé tak 
pesimističtí, není snadné. „Žádné 
seriózní výzkumy na toto téma 
v Česku nejsou. Mohla bych jen 
hádat,“ říká k tomu Jana Straková 
z Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Její kolega Arnošt Vese-
lý, který se rovněž zabývá peda-
gogickým výzkumem, vidí příčin 
několik. 

„Celková atmosféra ve školství 
není dobrá, vždycky se vytahu-
jí jen negativa. Hodně dělají také 
výsledky různých mezinárodních 
testování, jako je například PISA, 
kde nedopadáme dobře nebo se 

tak výsledky veřejnosti prezentu-
jí,“ míní Veselý. Upozorňuje na to, 
že bychom tyto žebříčky nemě-
li brát absolutně vážně, protože 
i drobná změna například ve vý-
běru testovaných škol může s vý-
sledky hnout.

Situace navíc tak špatná není. Je 
to vidět i ze srovnání známek. Za-
tímco mezi lidmi panuje přesvěd-
čení, že dnes se dávají jedničky „za-
darmo“ a znalosti žáků jsou horší, 
data z testů společnosti Kalibro 
ukazují, že jedničkářů sice přibylo, 
ale jejich schopnosti se nezhoršily. 
„Podíl jedničkářů v matematice se 
zvýšil z 16 procent na 25, ale jejich 
úspěšnost v testu zůstala stejná 
(62 procent). Obdobná situace je 
u přírodovědného základu,“ uka-
zuje Souček. 

Učitelé si často stěžují také 
na výsledky středoškoláků či vy-
sokoškoláků, ale podle Veselé-
ho je třeba si uvědomit, že dnes 
studovat odchází mnohem vět-
ší část populačního ročníku než 
dříve. Celkové výsledky tak mo-
hou být horší, ale neznamená to, 
že nová generace je hloupější. 

S důvěrou jsou lepší výsledky
Ředitelé, kteří věřili ve zlepše-
ní svých žáků, připisovali větší 
úspěch nejčastěji výměně pedago-
gického sboru či zavedení nových 
metod do výuky, jako je například 
přístup k matematice podle profe-
sora Hejného. Zmiňovali ale i roz-
šíření nabídky zájmových kroužků 
ve škole, lepší vybavení či zapojení 
do různých projektů.

Podle děkanky Pedagogické fa-
kulty Univerzity Karlovy Radky 
Wildové pochází nedůvěra učite-
lů ze společnosti, která jim také 
nevěří. Měli bychom tedy začít 
tím, že budeme více věřit učite-
lům. „Možná se pak přestanou to-
lik podceňovat. Musíme si uvě-
domit, že starší generace učitelů 
vůbec není zvyklá na to se hodno-
tit,“ upozorňuje Wildová. Součas-
ní studenti pedagogických fakult 
už se to učí a jsou vedeni k tomu, 
aby naučili sebehodnocení i své 
žáky. 

Zahraniční výzkumy navíc uka-
zují, že pokud učitel svým žákům 
věří, dosahují lepších výsledků. 
Negativní přístup jim škodí a oni 
sami nevěří ve své vlastní schop-
nosti.

Markéta Hronová
marketa.hronova@economia.cz
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43 
procent
ředitelů 
základních škol 
se domnívalo, 
že znalosti 
dnešních 
deváťáků jsou 
horší než jejich 
vrstevníků před 
dvaceti lety. 
Výsledky testů 
ukázaly opak.

V ČEM SE ŽÁCI ZLEPŠUJÍ

Nejvíc pokročili v angličtině
Dlouhodobého testování společnosti 
Kalibro se zúčastnila stovka škol 
ze všech krajů České republiky. V tes-
tech z českého jazyka, matematiky 
či přírodovědného základu se žáci 
mírně zlepšili, v humanitním základu 
mírně zhoršili. V angličtině se však 
zlepšili hodně – o deset procentních 
bodů. „Je to tím, že ve školách učí 
kvalifikovanější učitelé, často i rodilí 
mluvčí, a s angličtinou se děti setká-
vají mnohem častěji než před dvaceti 
lety,“ míní David Souček, spoluzakla-
datel společnosti Kalibro. 
Chlapcipři tom dohnali dívky. Oproti 
roku 1996 se zlepšili o 12,1 procent-
ního bodu, dívky o 7,9 procentního 
bodu. „Jistě tam bude vliv on-line her, 
které chlapci hrají častěji než dívky,“ 
myslí si Souček. 

Bitva u Thermopyl
Největší rozdíl v úspěšnosti žáků je 
u otázky z testu humanitního zákla-
du, jaká vojska porazili spartští vojáci 
krále Leonida v bitvě u Thermopyl. 
„S největší pravděpodobností k tomu 
přispěl film 300: Bitva u Thermopyl 
z roku 2006, který je mezi dospíva-
jícími velmi populární, podobně jako 
jeho komiksová předloha Franka 
Millera. Svědčí o tom mimo jiné 
i rozdíl v úspěšnosti mezi pohlavími: 
zatímco v roce 1996 se úspěšnost 
chlapců a dívek v této úloze lišila jen 
o pět procentních bodů, v roce 2016 
to byl rozdíl 35 procentních bodů 
ve prospěch chlapců.

Znalosti o světě
Svět se otevírá a žáci to vnímají. 
Mnohem lépe zvládli všechny otázky, 
které se týkaly zahraničních států. 
Uměli jich vyjmenovat více, lépe se 
orientují ve vzdálenostech hlavních 
měst jiných států od Prahy a lépe 
uměli také porovnat jejich velikosti.

Briefing

■ ČESKO

ČSSD zatím nemusí posílat 
Altnerovi 338 milionů Kč
ČSSD zatím nemusí platit advokátovi 
Zdeňku Altnerovi téměř 338 milionů korun 
za zastupování ve sporu o Lidový dům. 
Nejvyšší soud vyhověl námitkám sociálních 
demokratů a odložil vykonatelnost pra-
vomocného rozhodnutí. Řekl to mediální 
zástupce právníků strany Jiří Chvojka. 
Nejvyšší soud se tak nejprve bude muset 
vypořádat s dovoláním ČSSD, které proti 
pravomocnému rozsudku podala.

■ ČESKO

Příspěvek zdravotně 
postiženým se zvýší
Příspěvek na péči, který dostávají zdra-
votně postižení lidé, se od letošního srpna 
o jednu desetinu zvýší. Výše příspěvku 
zdravotně postiženým se neměnila 
od jeho zavedení, zůstala tak stejná 
zhruba devět let. Změna si letos vyžádá 
rozpočtové náklady ve výši asi miliardy 
korun. Loni na konci roku pobíralo příspě-
vek na péči 337 800 lidí. Úřady vyplatily 
celkem 21,17 miliardy korun.

■ ČESKO

Vnitro může nařizovat 
kontroly na hranicích
Ministerstvo vnitra získá právo nařídit 
dočasné kontroly na českých hranicích 
v případě bezprostřední mimořádné 
hrozby. Trvaly by nejvýše pět dní a jejich 
případné prodloužení by musela schválit 
vláda. Počítá s tím zákon o ochraně stát-
ních hranic, který podepsal prezident 
Miloš Zeman. Pokud mimořádná situace 
nenastane, bude o uzavření hranic po-
dobně jako dosud rozhodovat vláda. 

■ ČESKO

Komise pro třetí odboj 
čekají větší pravomoci
Vládní komise pro ocenění účastníků 
protikomunistického odboje získá silnější 
pravomoci, její členové odměny dané 
zákonem. Mezi devět členů komise, která 
působí při Úřadu vlády, má být ročně 
rozděleno 1,1 milionu korun. Komise mimo 
jiné rozhoduje o odvoláních žadatelů 
o osvědčení aktivního účastníka třetího 
odboje, kterým nevyhovělo ministerstvo 
obrany. 
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