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Učení mučení, nebo škola hrou?
Srovnání obliby školy a matematiky pohledem
mezinárodních šetření*
MIROSLAVA FEDERIČOVÁ, DANIEL MÜNICH

„Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně
vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o
učení. Aby totiž toužil po znalostech a proto se
roznícenými smysly účastnil vyučování, jiné věci aby
odložil a jen tímto se obíral."
Tento zásadní postřeh uvádí již v 17. století v jednom ze svých pedagogických spisů
Jan Amos Komenský (1648/2004). Jak ukazujeme v této studii, tento citát je velmi
aktuální i v české současnosti.
Mezinárodní šetření PISA 2012, které bylo zaměřeno na patnáctileté žáky v zemích
OECD a v řadě dalších, ukázalo, že téměř 80% žáků těchto zemí se ve škole cítí
šťastně.

Z celkem

64

zúčastněných

zemí

vykazují

nejvyšší
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těchto

žáků Indonésie, Albánie a Peru (96%, 94% a 94%). Naopak nejnižší podíl takových
žáků vykazují Jižní Korea, Česko a Slovensko (60%, 63% a 64%).
Ve všech zemích obliba školy a učení klesá s postupem do vyšších ročníků a nižší
oblibu vykazují spíše chlapci. Ve vyšších ročnících je obliba nižší u žáků s horšími
vzdělanostními výsledky a u žáků rodičů s nižším vzděláním.

*Tato

krátká studie IDEA shrnuje podrobnou studii Federičová a Münich (2014). Výzkum byl
realizován v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky číslo
P402/12/G130.
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Čeští žáci v mezinárodním srovnání vykazují abnormálně nízkou oblibu
školy a učení se matematice.
Zatímco ve 4. třídách českých škol je velmi nerado nebo nerado 28% žáků, ve zbytku
sledovaných zemí to je v průměru pouze 17%. Navíc v žádné zemi kromě Finska tento
podíl nepřesahuje 20%.
U českých žáků 8. tříd je oproti 4. třídám podíl těch, kteří nemají školu rádi, výrazně
vyšší (44%), zatímco průměr v ostatních zemích činí pouze 26%. Podíl žáků 8. tříd,
kteří mají školu rádi, v Česku, Slovensku a Slovinsku, je na úrovni 50 – 55%, což
kontrastuje s téměř 80% spokojených žáků v Nizozemsku a Litvě.1

Obrázek 1: Proporce odpovědí na otázku jak má žák školu rád (4. třídy)
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Poznámka: Hodnota Průměr je průměr za všechny země kromě Česka. Země jsou seřazeny dle obliby
školy (odpověď velmi rád/a a rád/a) od nejmenší po největší oblibu.
Zdroj: Vlastní výpočty z TIMSS 2011.

Pokud jde o oblibu matematiky, je pozice Česka velmi podobná, proto ji v této studii blíže neuvádíme.
Pro detailnější informace ohledně obliby matematiky viz Federičová a Münich (2014).
1
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Obrázek 2: Proporce odpovědí na otázku jak má žák školu rád (8. třídy)
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Poznámka: Hodnota Průměr je průměr za všechny země kromě Česka. Země jsou seřazeny dle obliby
školy (odpověď velmi rád/a a rád/a) od nejmenší po největší oblibu.
Zdroj: Vlastní výpočty z TIMSS 2003, 2007 a 2011.

Velmi nízká obliba školy v Česku je do velké míry způsobena negativními
postoji chlapců a to zejména v 8. třídách.
Obliba školy je mezi dívkami statisticky významně vyšší (než u chlapců), a to jak ve 4.
tak 8. třídách. Co se týče obliby učení se matematice, ta je mezi chlapci 4. tříd o něco
vyšší než u dívek, ale v 8. třídách je tomu již naopak, byť také nejde o rozdíl vysoký.
Zatímco ve 4. třídách je v Česku neobliba učení se matematice („nerad“ a „velmi
nerad“) s výsledky v matematických testech pouze mírně pozitivně koreluje, v 8.
třídách se již ukazuje poměrně silný negativní vztah. Neobliba učení se matematice se
prohlubuje s horšími výsledky. S postupem do vyšších ročníků se tedy vazba mezi
horšími výsledky v matematice a její neoblibou prohlubuje.
Ve 4. třídách Česko vykazuje abnormálně vysoký podíl dětí nízkovzdělaných rodičů,
které mají školu za velmi oblíbenou. To však již neplatí v 8. třídách, kde již existuje
standardní pozitivní vztah mezi oblibou školy a úrovní dosaženého vzdělání rodičů.
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Kvantifikovatelné charakteristiky učitelů jako jsou pohlaví, věk a počet let praxe,
nevykazují zásadnější vztah s oblibou školy a učením se matematice. V průměru je
obliba o něco vyšší v nejmenších obcích.
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